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SUNUŞ

Değerli Üyelerimiz;

İstanbul Ticaret Borsası ailesi olarak bir yılı daha geride 
bıraktık. Borsamız ise bu yıl 92 yılını geride bırakmış 
olacak. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim i olarak, 90 yılı 
aşkın tarihi mirasımıza sahip çıkıyor aynı zamanda 
geçmişim izden aldığımız bu güçle gelişen ve değişen 
ticaret anlayışına ve çağın gereklerine uygun modern bir 
borsacılık anlayışıyla çalışmalarımızı var gücümüzle 
sürdürüyoruz.

2015 yılında, ülkemiz ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri yakından takip etmeye 
devam ettik. Siz üyelerimizin gelişmelerden haberdar olup, işleriniz ve yatırımlarınızla 
ilgili karar verme süreçlerinize katkı vermek için sizleri ilgilendiren gelişmeler ve çeşitli 
duyuruları kayıtlı e-posta adreslerinize günü gününe gönderiyoruz.

Dış pazarlarda meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve üyelerimizin uluslararası 
pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla büyük ölçekli uluslararası fuarlara inceleme 
gezileri düzenledik. Gerçekleştirdiğim iz sektörel toplantılar ile Borsamızda temsil 
edilen sektörlerin sorunlarını masaya yatırıyor ve sorunların çözümü için her düzeyde 
lobi faaliyetleri yürütüyoruz.

Sizlere daha iyi hizmet edebilmek için Borsanın iç işleyişiyle ilgili iş ve işlem 
süreçlerinde yenilikler, kurumsal yapımızda da iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. 
Geçen yıl akreditasyon çalışmalarımızı tamamladık ve bu yıl itibariyle Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği tarafından Avrupa standartlarında hizmet veren akredite bir Ticaret 
Borsası olduğum uz tescillendi.

Bu raporda 2015 yılında Borsamız tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin bir özetini 
bulacaksınız. Bilançolarımız vasıtasıyla her yıl Meclisimize mali yönden hesap 
verdiğim iz gibi hazırlamış olduğumuz faaliyet raporları ile de yaptığımız faaliyetlerle 
ilgili bir hesap veriyoruz. Bu vesile ile Borsamız faaliyetlerine özverili çalışmalarıyla 
katkıda bulunan kıymetli komite ve meclis üyelerimiz başta olmak üzere tüm 
üyelerimize ve yeni vizyonumuza inanan ve siz üyelerimize daha iyi hizmet için var 
güçleri ile çalışan personelimize teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Yönetim Kurulu Başkanı
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Borsası nın
o kurulması

anlamına
gelen 19 Ekim

j J Z i l .  ı f f . ı *  JtA / S s V Ş 7 924 tarihli
kararname, Gazi
Mustafa Kemal

imzası taşıyordu
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Kararname

İstanbul da küşadına lüzum görülen zahire borsası için Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Bir
ligi tarafından tanzim kılınıp bit-tetkik (tetkik ile) muvafık olduğu bahisle kabulü Ticaret Vekaleti
Celilesinin 19 Teşrinievvel 1340/19 Ekim 1924 tarihli ve Ticaret Müdüriyet-i Umumiyesi 48620
numaralı tezkiresiyle teklif olunan bervech-i bâlâ (yukarıda gösterilen) talimatname Vekiller He
yetinin 19/10/1340 (1924) tarihli içtimaında kabul edilmiştir.

Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal (imza)

Başvekil ve Hariciye Vekili İsmet (imza) • Müdafaa-i Milliye Vekili (imza) • Adliye Vekili (imza)
Dahiliye Vekili (imza) • Maliye Vekili (imza) • M aarif Vekil (imza) • Nafıa Vekili (imza) • Ziraat Vekili
(imza) • Ticaret Vekili (imza) • Sıhhiye ve Muavenet-i Ictimaiyye Vekili (imza) • Mübadele İmar ve
Iskan Vekili (imza)

4  19 Ekim  1924

tarihli Vekiller Heyeti

Kararnam esiyle  İstanbul

Ticaret ve Zahire  Borsası
resm en kurulm uş oldu

(yanda).



TARİHÇE

İstanbul Ticaret Borsası’nın kuruluşu, ilk olarak 1880 yılında gündeme geldi. Ne var ki çeşitli 
nedenlerle bu kuruluş uzun süre gerçekleşmedi. O tarih te  İstanbul’da ticaret borsası kurma 
görevi Dersaadet Ticaret Odası’na verilm işti, bunun için gerekli yasal dayanak da 1886 tarihli 
Umum Borsalar Nizamnamesi’yle sağlanmıştı. Borsa’nın kurulmasının gecikmesi, çoğunlukla o 
dönem İstanbul’un iaşesini sağlayan zengin tüccarların kendi işlerine çomak sokacak bir 
kurum istememesine bağlanır. İstanbul Ticaret Borsası, bu gelişmeler ve daha sonra araya 
giren savaşlar sebebiyle Osmanlı döneminde açılamadı. Cumhuriyet devrinde ise Denizli 
mebuslarının önerisi üzerine konu tekrar gündem e geldi ve 19 Ekim 1924’te Ticaret ve Zahire 
Borsası resmen kuruldu.

Borsa, 6 Aralık 1924-25 Ocak 1925 arası çalışmalarını Oda binasında sürdürdü. Daha sonra 
Osmanlı Bankası karşısındaki Mahmudiye Han’a taşındı. Resmi açılışını da bu binada, 21 Şubat 
1925 tarihinde yaptı. Açılış sonrası, Borsa kalıcı mekân arayışına girdi ve 24 Mayıs 1925 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararıyla Eminönü’ndeki Hamidiye Medresesi’ni kiraladı. Hamidiye 
Medresesi’nin mülkiyeti, 95 bin lira karşılığında, Borsa binası olarak kullanılmak üzere Ticaret 
ve Sanayi Odası’na verildi. 1950 yılında borsalara gayrimenkul edinme yetkisinin verilmesiyle 
11 Ağustos 1950’de Ticaret Borsası, binayı satın aldı.

Borsa kurulur kurulmaz, gıda ürünlerini denetleyecek laboratuvar bulunmadığı için, Mayıs 
1926’da bünyesinde faaliyet gösterecek bir laboratuvar inşasına başlandı. Kuruluşundan bir 
süre sonra borsa laboratuvarında hububat maddeleriyle b irlikte bakliyat ve yağlı tohumların 
da genel nitelikleri tesp it edilip tablo lar şeklinde yayınlanmaya başladı.

Borsanın kurulmasıyla piyasaya bir düzen ve istikrar geldi ve ürünler gerçek değeri üzerinden 
işlem görm eye başladı. Bu günde Borsa Merkez binası olarak hizmet veren bina 2671 m 2 saha 
üzerinde 256 ımZ satış salonu ve etrafında 10 tanesi Borsa Ajanlarına tahsis edilmiş ofis, toplantı 
salonları ve laboratuvardan oluşmaktadır.

İstanbul Hayvan Borsası da, kuruluşunda büyük emek göstermesine rağmen 13 Şubat 1929’da 
Borsa’dan ayrı olarak açıldı. 1943 yılında yürürlüğe giren 4355 sayılı Odalar ve Borsalar 
Kanunu’yla bu yanlış düzeltild i ve kasaplık hayvan alışverişini tanzim etmek üzere Karaağaç’ta 
faaliyette bulunan İstanbul Hayvan Borsası lav olmuştur. Tüm muamelatı da, 1943 Ekim 
ayından itibaren İstanbul Ticaret Borsası’na devredildi. Hayvan Borsası’nın adı, bu tarihten 
itibaren İstanbul Ticaret Borsası Kasaplık İşleri Şubesi olarak değiştirildi.

1988’de ise Haliç tem izleme ve imar projesi başlayınca buradaki İstanbul Büyükşehir Belediye 
Mezbahası’nın Tuzla /  Aydın lıköy’e taşınmasına karar verildi. İstanbul Ticaret Borsası Canlı 
Hayvan tesisleri de 26 Ocak 1989 tarih inde Tuzla Aydın lıköy’e taşındı. İstanbul Ticaret Borsası 
Canlı Hayvan ve Et Borsası Tesisleri 132 dönüm arazi üzerinde 25.680 ımZ kapalı alana sahiptir. 
Tesis 15.000 adet küçükbaş, 1.500 adet büyükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. Bugünkü 
adıyla İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et Şubesi Türkiye ve Avrupa'nın en modern 
ve en büyük hayvan pazarı özelliğini taşımaktadır.

1925’te üye sayısı 150 olan İSTİB, 1979’da 3.615 üyeye ulaştı, bugün ise 10 bini aşkın üyeye 
hizmet veriyor.
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İSTANBUL TİCARET BORSASI 

MECLİS BAŞKANI ve MECLİS BAŞKANLIK DİVANI

Bülent KASAP
Meclis Başkanı

Murat ÇALIŞKANzet KOPUZ Muhammet Ali KILIÇ
Meclis Katıp ÜyesiMeclis Başkan Yardımcısı Meclis Başkan Yardımcısı
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İSTANBUL TİCARET BORSASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ

Ali KOPUZ
Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan KOYUN SEVEN 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Atilla SÜMER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Alaattin ALTUNTAŞ Mehmet Erkan ÖZEFE
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
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"Pâdişâh-1 Âl-i Osman sâye-i Rabb-i mecid /  Yüce Rabb’ln gölgesi Osmanlı padişahı 

Hazret-i Abdii'l-Hamid Han, sâhib-i re'y-i sedid /  İsabetli görüş sahibi Hz.[i.] Abdülhamid Han

Matla'-i divân-ı şevketdir fürûg-i devleti !  Onun devletinin ışığı güç Ve kudreti anlatan bir divanın [en güzeljilk beytidir.

Ferd-i zâtı gûyiyâ Şeh-nâme'de Beytü’l-kasid /  Sanki o şahsıyla Şehname’de hikaye edilen kasidelenn en güzelidir.

Mec/rese, mekteb, imaret hem  kütüb-hâne, sebil l  Medrese, mekteb, imaret [yemek dağıtılan yer] hem kütüphâne, sebil 
Yapdırup aldı du'â-yi hayr-ı ahrâr u  abid /  Yaptınp [Alltah'ınjsevdiği hayırlı Ve hür kullarının duasını aldı.

Medrese süretde amma hey'et-i matbuası / Medrese görünüşlü bu bina genel hatlarıyla

Muhtasar mecmû'a-i nâ-didedir gayet m üfid / Kısaca burası çok faydalı [işlerin] yapılacağı eşsiz bir binalar topluluğudur.

Bârek'âllah birmu'allâ medrese yapdırdı kim /  Allah mübarek etsin[ öyle] büyük bir medrese yaptırdı ki

Vaz’-ı erkânı müesses tâk-ı vâlâsı meşld /  [Bu bina] sağlam bir temel üzerinde kurulmuştur ve yüksek tâki da çok sağlamdır.

Mesken ü  me'kel, kütüb amadedir özr itmeyüb /  Orada oturmak, yemek yemek ve kitap almak için özür ileri sürülemez.
Tâliban tahsil-i ilme eylesün sa'y-i mezid /  Talebeler ilim tahsili için çok gayret etsinler.

Hasbeten l'illâh idüb ilm-i şerife f'tibâr/ Sırf Allah rızası İçin şerefli olan ilim yoluna itibar edip

Enbiyâ vârislerine itdi ikrâm-ı ekid /  [I. Abdülhamid Han] bu eseriyle peygambederin vârisi olan alimlere büyük ikramda bulundu. 

Binde bir ancak düşer Tevfik ana târih-i tâm /  [Ey ŞairJTevfik bu esere tarih ancak binde bir düşer 

Ehl-i ilme medrese yapdırdı şah Abdü’l-hamid'' /  İlim erbabına medrese yaptırdı padişah Abdülhamid.
1194 H. (1780).

Cümle Kapısı Üzerindeki Kitabenin Transkiribi
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İSTANBUL TİCARET BORSASI 

MESLEK KOMİTE ÜYELERİ

İstanbul Ticaret Borsası çatısı altında 5’er üyeli 17 meslek komitesi yer alıyor.
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12. KOMİTE
BORSA AJANLARI. 
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MİSYON
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde, 
borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilan 
edilmesi, ulusal ve küresel dinamikleri gözeterek tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinin 
gelişimine ve rekabet ortamının arttırılmasına katkıda bulunulması ile çağdaş emtia borsacılığı 
alanında, üyelerimize beş yıldızlı hizmet sunmaktır.

VİZYON
Ticaret borsacılığında üye beklentilerinin hep önünde olma stratejisiyle hizmet vermek, 
bölgesindeki ticari hayatın küresel dinamiklerle uyumlu biçimde gelişmesi için koordinasyon 
ve proje faaliyetleri yürüterek, tarihten gelen güçlü kurum kültürü ile uluslararası piyasalarda 
referans olan, benzerleri arasında Dünya’daki ilk beş emtia borsası arasına girmektir.
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GENEL SEKRETERLİK

Melike ERTEKİN 
Genel Sekreter Yardımcısı

Ali Yavuz YİĞİT 
Genel Sekreter

İSTİB İdari Kadro
Soldan Sağa: Adem  KESKİN Meslek Komiteleri Şubesi Müdürü, Hüseyin GÜZELIŞIK Canlı Hayvan ve Et 
Şubesi Müdürü, Şule KARADENİZ Mali İşler Şubesi Müdürü, Özlem BÜYÜKEVREN Tescil ve Kontrol 
Şubesi Müdürü, Zübeyde Mutsel İŞGÜZAR Laboratuvar Şubesi Müdürü, Melike ERTEKİN Genel Sekreter 
Yardımcısı, Ali Yavuz YİĞİT Genel Sekreter, Özlem KOCABIYIKOĞLU İnsan Kaynakları Kalite ve Eğitim  
Şubesi Müdürü, Burak KANMAZ Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi Müdürü, N ilüfer KAMAR Satın Alma ve 
Destek H izmetler Şubesi Müdürü, Denizhan DERE Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü, Gül Satı 
ALICİ Hukuk Şubesi Müdürü, Mukaddes SOYSAL Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şubesi Müdürü.
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ORGANİZASYON ŞEMASI
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2016 YILINA GİRERKEN TÜRKİYE VE DÜNYADA 
YAŞANAN EKONOMİK GELİŞMELER

ABD ve AB'deki Durum

Küresel ekonomik sistem, Eylül 2008'den bu yana, son küresel finans krizinin artçı şoklarıyla 
uğraşıyor. Ana depremin yıkıcı etkisi sonrası, artçı sarsıntıların sebep olduğu ted irg in lik ve 
endişe dünya ekonomisinin başlıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin tüm ünde etkisini 
korumakta. Tüm uluslararası ekonomi çevreleri, dünya GSYH'sının yüzde 15'ini tek başına 
oluşturan ABD hane halkının tüketim inin yeterince normalleştiğini ve Amerika perakende 
endüstrisindeki hareketlenmenin yeterli olup olmadığını sorgulamakta.

Gelişmiş Ülkelerde GSYH

106

ABD Avro Bölgesi Japonya
Kaynak Eurosrat. BE -i

Bu noktada, ABD'de Şükran Günü ile başlayıp, Noel ve yılbaşı ile tamamlanan 5 haftalık 
'alışveriş' sezonu öncesinde, Paris te rör saldırıları ve Brüksel'in abluka altında olması, DAEŞ'in 
New York'a yönelik tehditleri, dünyanın önde gelen perakende markaları ve çok katlı 
mağazalarını doğal olarak telaşlandırdı. Çünkü hayli kırılgan olan tüketic i güveninin, terör 
riskiyle yeniden bozulması ve alışverişin yavaşlaması, dünya ekonomisi açısından istenebilecek 
en son gelişme.

Avrupa başkentlerini ablukası altına alan terör, 2016 yılının da öncelikli gündem 
maddelerinden biri olmayı sürdürecektir. Özellikle terörün Avrupa ekonomilerinde sebep 
olabileceği 'tüketic i ve yatırımcı' güveni sorununa bağlı olarak, Euro Bölgesi'nin büyüme 
performansını da etkilemesinden endişe duyuluyor.
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2016 yılına damgasını vuracak bir d iğer konu ise, ABD Merkez Bankası FED’in 0,25 puanlık faiz 
arttırımının sonuçları ve bundan sonraki adımları olacaktır. İlk arttırım ın bu şekilde 
gerçekleşmesi bundan sonraki adımların da yumuşak olacağının bugünden işaretini veriyor.

2015 yılına damgasını vuran bir konu, eğer FED toplantıları ve küresel piyasalar açısından stres 
konusu olan 'faiz artış kararı' ise, bir diğer konu da önde gelen ülkeler, ağırlıklı olarak G20'nin 
öncelikli ülkeleri arasındaki 'kirli kur Savaş’ıydı.

6-20 Büyüme Oranlan (2015 Ç2)

8 7,0 7,0

Zr.Ttak Euro:raı TUK B Lt HU 
*  2014 nria

Her, G20 Zirvesi'nde ülkeler birbirlerini “ kur savaş” ına tenezzül edilmemesi hususunda uyarmış 
olsalar da, fiilen bir “kur savaşı” devam ediyor. 2012 yılında olduğu gibi, Almanya'nın Euro'ya 
değer kaybettirm ek amacıyla, Yunanistan'ı bir kez daha 'kriz' amaçlı olarak kullandığı 
görülmekte.

2012 yılında, Almanya, Yunanistan sayesinde, nasıl pariteyi 1,18-1,14 dolar düzeyine kadar 
indirmeyi başardıysa, 2015 yılında da pariteyi 1,04 dolara kadar düşürmeyi başardı ve her ne 
kadar ABD'nin hamleleriyle, parite 1,10-1,15 dolara kadar yükseldiyse de, bugün yeniden 1,07 
doların altına inmiştir. Buna, ağustos ayında Çin'in beklenmedik Yuan devalüasyonu kararlarını 
eklediğinizde, 'kirli kur savaşı' 2016'da da devam edecek gibi gözüküyor.

Çin Ekonomisi

Çin, 2015 yılını, geleceğini kurgulamak adına önemli arayışlar ile geçirdi. Hızla yaşlanan 
nüfusun, 'tek çocuk' kuralı ile Çin Ekonomisini tehlikeli bir mecraya götürdüğü algısı 
sonrasında, yıl biterken, Çin Komünist Partisi, '5 Yıllık Plan' toplantısı sonucunda, 'tek çocuk' 
kuralını esnetti.

Çin'in bir d iğer sıkıntısı ise, artık kendisi için 'ihracat odaklı büyüme'de sona gelinmiş olması. 
Daha birkaç yıl öncesine kadar, GSYH'sının üçte birini ihraç edebilen Çin'in toplam  ihracatının 
GSYH'ya oranı, bugün yüzde 22'lere gerilemiş durum da ve gerilemeyi de sürdürecek. Bu 
nedenle, Çin'in artık 'iç talebe dayalı büyüme' sürecine geçmesi gerekiyor. Yani, Çin 
ekonomisini önemli bir 'transform asyon' süreci beklemekte.
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Çin'in ise, söz konusu makro ekonomik transformasyonu gerçekleştirirken, ekonomisindeki 
büyüme trendini yüzde 7-8 bandından, yüzde 5-6 bandına çekmesi gerekiyor. Çin'in büyüme 
performansının yavaşlaması ise, küresel emtia fiyatlarında ciddi gerilemelere sebep oldu.

Küresel Emtia Fiyatlarındaki Gerileme

2015 yılının bir diğer önemli küresel ve yerel makroekonomik gündemi de küresel emtia 
fiyatlarıydı. Bu başlık, 2016 yılının da öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürecek 
gibi gözüküyor.

Dünya emtia tüketim inin önemli bir aktörü olan Çin'in yukarıda izah edilen gerekçeler ile, 
ekonomisini kısmen soğutması ve sanayi üretim indeki tem po düşüklüğü, Çin'in küresel 
ekonomiden emtia talebini de, emtia ithalatını da olumsuz yönde etkiledi.

Küresel emtia üretim i ile tüketim i arasında oluşan dengesizlik, küresel emtia fiyatlarının 
ortalaması dikkate alındığında, 2011 yılındaki en tepe fiya t seviyesine göre yüzde 50'lik bir 
gerilemeye işaret etmekte.
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Tarihi seviye olarak, 147 doları görmüş olan ham petrolün varil fiyatının, 1,5 yıl içerisinde 110
120 dolardan, neredeyse 40  doların dahi altını görmüş olması ve 4 0 -50  dolara oturm a çabası, 
2016 yılında da küresel petrol fiyatlarını ve petrol fiyatlarından çok da bağımsız olarak 
konuşmadığımız altın fiyatlarını etkileyecek gibi gözüküyor.

Altının bir onsu 2 .000 dolara kadar yaklaştıktan sonra, içinde bulunduğumuz günlerde 1.080 
dolar düzeyinde tutunm aya çalışıyor. Küresel metal, tarım ve enerji fiyatlarındaki gerileme, söz 
konusu emtiaların ihracatı ile geçinen pek çok Latin Amerika, Afrika ve Asya ekonomisini, 
Türkiye'nin bölgesindeki 1. ve 2. kuşak komşu ülkeler olarak, Rusya'yı, Körfez ülkelerini, İran'ı, 
Irak'ı, Azerbaycan'ı ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini de zorlamakta. Bu ülkelerin kamu 
bütçelerinin artıda olabilmesi için, petrol fiyatlarının 70 dolar ile 120 dolar aralığında olması 
gerekmekte.

Petrol fiyatlarının 40 -50  dolar aralığında tutunm aya çalışması, yukarıda sıraladığımız emtia 
ihracatçısı ülkelerin pek çoğunu, bütçe dengesi ve kalkınmanın devamı için gerekli olan döviz 
gelirleri açısından olumsuz yönde etkilemiş durumda.

İzlediği Politika, Rusya'yı 2016'da Zorlayabilir

Türkiye'nin, ulusal egemenlik hakkını koruması nedeniyle, Rusya ile yaşanmakta olan 
d ip lom atik gerginlik sürecinde Rusya'nın, bu coğrafyanın genel kültür zafiyeti olarak, konuya 
aşırı duygusal ve fevri davranışlarla cevap vermesi alışılmış bir durum.

Ancak, Ukrayna ile yaşadığı gerginlik nedeniyle, ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından 
ciddi ekonomik yaptırım lara maruz kalan Rusya, bir nebze nefes alabildiyse, bunun tek 
nedeninin Türkiye olduğunu unutmamalıdır. Rusya'nın küresel enerji fiyatlarının ciddi kırılma 
riski taşıdığının düşünüldüğü 2016 yılına girilirken, Türkiye'ye ve Türk iş dünyasının sağlayacağı 
ekonomik imkânlara çok daha fazla ihtiyacı olacaktır.

Uluslararası Para Fonu, 2016 için, Rusya'nın reel GSYH büyümesini yüzde -0,6 daralma olarak 
öngörmekte. 2016 yılında, pek çok gerekçeye dayalı olarak, petrol fiyatlarının 30 dolara 
gerilemesi, batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, çıkışı yaşaması, Rusya'nın işinin hayli zor 
olduğuna işaret etmekte.

Rusya'nın GSYH'sı 2015'in ilk çeyreğinde yüzde 2,2; 2. çeyrekte yüzde 4,6; 3. çeyrekte ise 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 daraldı. Rus halkının öz kaynak sıkıntısı ve alım 
gücündeki zayıflama, zaten 1 - 1,5 yıldır, gerek Antalya'daki yaş sebze-meyve ihracatçılarımıza,
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gerek turizm  sektörümüze, gerekse de 'bavul ticaretinin sembolü olan, İstanbul Laleli'deki 
tekstil firmalarımıza yüzde 10 ile yüzde 40  oranında yansımıştı. Yani, Rus uçağı düştü diye, bir 
anda Rusya pazarından elde edilen kazanç çöktü diyemeyiz.

Bununla birlikte, şirketlerim izin artabilecek kayıplarının kısmen veya tüm üyle telafi edebilmek 
için, ilgili bakanlıklarca, Türk iş dünyasına desteğin arttırılması ve a lternatif pazarlarda Türk 
malları ve Türk turizm ine yönelik tanıtım ların arttırılması benzeri, seri tedb irler devreye 
alınabilir.

Rus güm rük kapılarında bekletilen tarım ve gıda ürünlerini almak üzere pek çok Arap 
ülkesinde kampanyalar başlatılmış durumda. Ukrayna da Türk tarım ve gıda ürünlerine talip 
olduğunu açıkladı.

Türkiye 2016'da Pozitif Ayrışmalı

Türkiye'nin son 12-13 yıllık ortalama büyüme performansı yüzde 4,9, 2002-2008  ortalama 
büyümesi de yüzde 4,7 ve 2011-2014 büyüme ise 3,9 ile kısmen ivme kaybetmiş gözükürken, 
2002-2008  ve 2011-2014 ortalama büyümesi Brezilya için yüzde 3,5 ile 2,2; Meksika için yüzde 
1,8 ile 2,5; Rusya için yüzde 6,6 ile 1,5; Güney Afrika için de 4,3 ile 2,2 olarak şekillenmiş.

Türkiye'nin 2011-2014 büyüme performansı, G20'nin de beraber olduğu bu ülkelerin hepsinden 
iyi olduğu görülm ektedir. Çin ve Hindistan dâhil, gelişmekte olan ekonomilerin ortalama 
büyümesinin 2015 yılı sonunda yüzde 4 veya 4'ün hemen altında şekillenmesi bekleniyor.

Tüm bu küresel ve bölgesel siyasi tablonun içerisinde, Türk ekonomisi beklentilerin çok 
üzerinde büyümeden yana performansını sürdürüyor. 1 Kasım öncesi, Türkiye hayli ciddi 
belirsizlikler içerisindeyken dahi, Türk reel sektörünün, sanayinin yüzde 4,6'lık bir üretim artışı 
yakaladığını, 7 Haziran - 1 Kasım arasındaki belirsizlik döneminin tam ortasındaki 3. çeyrekte, 
Türkiye'nin GSYH'sının yüzde 4 büyüdüğüne de şahit olduk.

Ekim ayı sanayi üretim  verisi ve beklenenden iyi gelen 3. çeyrek büyümesi, yılın son 
çeyreğinde de büyüme verisinin beklenenden yüksek çıkabileceğini ihtimalini güçlendiriyor.
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GSYH Büyümesine Katkılar (Üretim Yönünden)

o.ı HBH

Tarım sektörü 3. çeyrekte, 2014'e göre yüzde 11,1'lik bir artış yakaladı ve yüzde 4 büyüme 
oranına katkı sağladı. Türk halkının 2014 yılına göre, günlük hayatındaki tüketim  
harcamalarının da yüksek seyretmesi ve ekonomiyi destekleyen kamu harcamaları ile yüzde 
4 ’ü yakalanmış gözüküyor. Eğer, sanayi üretim verisi, kasım ve aralık aylarında da yüksek çıkar 
ise, 2015 yılı top lam  büyümesinin gelişmekte olan ülkeler ortalama büyümesini 
yakalayabileceğini söyleyebiliriz.

Ancak, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ekonomiler ortalama büyümesinin 2015 yılında 
yüzde 2'nin altında kalacağı beklentisi dikkate alındığında, Türkiye'nin yüzde 4 ’e yakın bir 
büyüme rakamı yakalaması bu ortalama beklentinin en az 2 puan üzerinde olacak.

Bununla birlikte, küresel emtia fiyatlarında bu derece dram atik gerilemeye rağmen, 
Türkiye'nin halen yüzde 7 ve üzerinde bir yıllıklandırılmış manşet enflasyonla mücadele ediyor 
olması da düşündürücü.

Küresel ekonomide rakibim iz olan 56 ülke arasında, yıllıklandırılmış manşet enflasyonu 
Türkiye'nin üzerinde olan ülkeler yüzde 15,6 ile Rusya, yüzde 46,4 ile Ukrayna, yüzde 9,9 ile 
Brezilya, yüzde 68,5 ile Venezüella ve yüzde 9,7 ile Mısır. Bu ülkeler ve Türkiye hariç, 56 ülke 
arasında, yüzde 5 ile 7 arasında enflasyonu olan ülke sayısı da; yüzde 3 ile 5 arasında 
enflasyonu olan sayısı da aynı, sadece 3 ülke...

2,0 2,0

■ Sanayi ■ Hizmetler

2014 Ç4 2015 Ç1 2015 Ç2

Çekirdek Enflasyon ve Döviz Kuru
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Yüzde 2'nin altında yıllık enflasyonu olan ülke sayısı 37. Bu noktada, Türkiye 2015 yılını yüzde 
7,3 ile 7,8 arasında bir enflasyon ile b itirebilecek ise, 2016 yılı sonunda da Türkiye'nin yine 
enflasyonu yüzde 7,5 ile 8,5 arasında göğüsleyeceği düşünülüyor. Yani, önümüzdeki kısa 
dönemde de, özellikle tarım ve gıda ürünleriyle ile ilgili fiyatlandırm a sorunu aşılamaz ise, 
Türkiye'nin manşet ve enflasyon sorunu, Türkiye Cum huriyet Merkez Bankası'nın para 
politikasını yumuşatma ihtimalini de zayıflatacak.

Türk Ekonomisi'nin makroekonomik hedefleri açısından, Yüksek Planlama Kurulu'nda son 
şeklini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılan ve 2016-2018 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Program (OVP)'deki kimi hedeflerin yeniden revize edilmesi de beklenmekte. Çünkü 2016
2018 OVP'sinde yer alan geleceğe dönük makro ekonomik hedeflere baktığımızda, 2016 yılı 
için daha detaylı; ama 2017 ve 2018 hedefleri için daha az detaylı, bilhassa 'hedefler daha 
iyimser olsun' anlamında bir dokunuş kendisini hissettiriyor.

Öncelikle, 2015 yılı büyüme beklentisinin yüzde 4 'ten yüzde 3'e çekilmesini doğal karşılamak 
gerekiyor. Bununla birlikte, 2015 yılını Türk Ekonomisinin halen yüzde 3,3 ile 3,6 arasında bir 
GSYH reel büyümesi ile tamamlama ihtimali yüksek.

10 Aralık Perşembe günü açıklanan 3. çeyrek büyüme verileri, 2015 yılının bütünü için gereken 
ipucunu verdi. Yeni ekonomi yönetim i, OVP'deki 2016 yılı büyüme hızı hedefini yüzde 4'den 
yüzde 4,5'e yükseltebilir.

Bununla beraber, OVP'de, 2016-2018 dönemi için, Türkiye'nin büyüme hızında net ihracatın 
bir katkısının olmamasına yönelik öngörü stratejik olarak doğru gözükmüyor. 2016 yılında, 
küresel emtia fiyatlarındaki sıkıntının sürmesi, Türkiye gibi, emtia ihracatı ile para kazanan 
ülkelere ihracat yapan bir ülkenin işlerini zorlaştıracak. Buna rağmen, Türkiye'nin mutlaka 
rekabetçiliğini arttırarak, yeni pazarlara ulaşarak, 2016 yılında mutlaka net ihracatın büyümeye 
katkı sağlamasının önünü açması gerekmekte. Bu nedenle, ihracat kesiminin desteklenmesine 
yönelik strateji ve kaynak daha da güçlendirilebilir. Aksi durumda, sadece Türk halkının, hane 
halkının tüketim  harcamalarına, bir m iktar kamu harcamalarına, yani iç talebe dayalı bir 
büyüme, Türk ekonomisi için, borçlanma oranlarının yükselmesine bağlı olarak, risk algısını 
arttıracaktır.

Genel Devlet Borç Stoku

OECD Ort. Avro Bölgesi Gelişmekte Olan TÜRKİYE 
Ülkeler

■  2007 1  2015

Kaynak: IMF, OECD, Ha^'ne Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı

Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkelerde Borç Stoklan

%

e 5
■2007 »2015

Ke^nak: RtF. Hazine Müsteşarlığı, Kalhrmra Sakan hğı

Yukarıda da ifade edildiği gibi Çin'in ihracatı ve ithalatı azalmaya devam ediyor. Bu durum 
küresel emtia fiyatlarında gerilemeye yol açtı ve bu gerileme devam ediyor.
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Hükümetim iz yapısal reformlara kaldığı yerden hızla devam ederek ekonomim izi dış şoklara 
karşı daha korunaklı hale getirm elidir. Böylece emtia ithalatçısı bir ülke olarak, küresel emtia 
fiyatlarındaki bu tabloyu lehimize çevirebiliriz.

Eğer, net ihracatın büyümeye bir katkısı olamayacak ise 2016 ve 2017 için yüzde 3 ile 3,5 arası, 
2018 için ise yüzde 3,5 ile 4 arası hedefler daha anlamlı olabilir. FED'in 2016 ve 2017'de belirli 
bir tem poyla faiz arttırması halinde, dolar cinsinden borçlanma maliyetlerinde küresel ölçekte 
gözlenecek maliyet artışı ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye 
girişlerinde görülebilecek olası zayıflama dikkate alınarak, Türk halkını ve şirketlerim izi özellikle 
2016 ve 2017'de borçlanmaya devam etm eye teşvik etm ek risk oluşturabilir.

2016 yılı büyüme hızının yükseltilmesi ise, 64. Hükümet'in ilk 100 gün programı ile doğrudan 
bağlantılı. Yeni Bakanlar Kurulu'nun ilk 100 günde gündem inde olacak kritik konulardan birini, 
hane halkının ve reel sektörünün ekonomiye olan güvenini yeniden güçlendirm ek ve kalıcılığını 
sağlamak oluşturuyor.

Sadece 1 Kasım m illetvekili genel seçimlerinden çıkan '4 yıllık tek başına iktidar' sonucuyla 
dahi, tüketic i güveni bir anda sıçradı. Bir yandan, Türk halkının çarşı-pazar boyutunda, 'hayat 
pahalılığı' ile ilgili algısını iyileştirecek, bir yandan da reel sektörün yeniden yatırımlara 
yönelmesini sağlayacak teşvik edici düzenlemelerin hayat bulması gerekiyor.
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Türk halkının ekonomiye olan güvenini arttıracak önlemlerin bir boyutu, hane halkının gelirini 
arttırıcı ve borç yükünü azaltıcı, seri olarak hayata geçirilebilecek tedbirlerden; bir başka 
boyutu da un 'boynunu kırarak', enflasyonun yüksek seyretmesine sebep olan gerekçeleri 
ortadan kaldırmaktan geçiyor. Özel sektör yatırımlarının ve ihracatın finansmanına yönelik acil 
tedbirlerin hayata geçirilmesi de, Türk ekonomisinin büyüme hızına müspet yönde katkı 
sağlayacaktır.

Diğer bir boyutu ise, hane halkının gelirini arttırm aktan geçiyor. Burada, çalışanların, 
emeklilerin, hatta eğitim  gören gençlerinin gelirini düzeltmeye yönelik, ilk 100 günde 
atılabilecek adımlar var. Çalışanları ilgilendiren en kritik  konu, asgari ücretin 1.300 TL'ye 
yükseltilmesi. Bu konu, sadece asgari ücretle sınırlı değil ve asgari ücretin üzerinde ücretle 
çalışan kesimler dâhil, tahmin edilenden daha büyük bir çalışan grubunu ilgilendiriyor. Bu 
nedenle, düşük gelirle çalışanların durumlarının yasal olarak daha düzenli hale getirilebilmesi, 
aynı zamanda işverenlerin maliyetlerinin de azaltılması için düzenlemeler yapılmalıdır.

Hiç şüphesiz, sabit ücretle çalışan 7-8 m ilyonluk kesimin ücretlerinde yüzde 15 ile 30 arasındaki 
iyileşmenin, hane halkı gelirleri açısından doping etkisi olabilir. Ancak, bu gelir artışının 
tüm ünün tüketim  harcamalarına dönüşmesi, Türkiye'nin iyileştirmek zorunda olduğu tasarruf 
oranları açısından fırsatın kaçması demektir. Bu nedenle, çalışanların, kanuni düzenleme ile 
emeklilerin maaş ve ücretleri iyileştirildiğinde, ilk 100 günde tasarrufları özendirici önlemler de 
alınmak suretiyle, gelir artışının bir bölümünün tasarruflara yönelmesinin sağlanması yararlı 
olacaktır.

Gençlerin 'genel sağlık sigortası' borçlarının silinmesi de hane halkının sürece adaptasyonu 
açısından önemli. Bu tür yeni sistemler otururken, hane halkına çıkarılacak kabarık borçların 
sebep olabileceği moralsizlik de, ekonom ik aktiv iteyi etkiler. Keza, terörle  mücadele eden 
em niyet mensuplarının özlük haklarında iyileştirme, er ve erbaşların harçlıklarının arttırılması, 
muhtarlara zam, ç iftç iye  KDV desteği, esnafa vergi kolaylığı gibi adımlar da, yine hane halkının 
moralini yükselterek, ekonomik aktiv iteyi olumlu yönde etkileyecektir. Taşeron işçilerin 
kadroya alınması konusunda ise, önceki hükümetler döneminde büyük ölçüde tamamlanmış 
çalışmanın ilk 100 günde hayat bulması da, yukarıdaki adımların son halkası olacaktır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık iki yıldır, Türkiye'de faizlerin yüksek olduğundan ne zaman 
söz etse, kimi çevreler garip bir tutum la, konuyu hep Merkez Bankası para politikası faiz 
oranına getird iler ve 'TCMB üzerinde siyasi baskı o luşturuluyor' iddiaları ile konu ne yazık ki 
başka noktalara çekildi. Oysa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği husus, Türkiye'de reel 
sektörün, yatırım amaçlı ve işletme sermayesi amaçlı olarak, çok ağır bir maliyetle kaynak 
kullanmasıydı.

Bu nedenle, ilk 100 günde, reel sektörün finansman imkânlarının maliyetlerini aşağı çekecek 
tedbirler, kısmen kamu yükleri, kısmen de bankalarca uygulanan kimi harç ve giderlerde 
anlamlı indirim ler yapılması gerekiyor.

İlk 100 günün içinde, teşviklerin yeniden yapılandırılması adına atılacak adımlar ise, sonraki 
300  ve 500  gün için anlamlı olacaktır. 64. Hükümet iyi bir tem po ile başlarsa, Türk 
ekonomisinin yüzünün daha fazla güleceği bir 2016 yılı görebiliriz.

Ekonomimiz açısından bir başka gelişme ise FED’in faiz arttırımı kararıdır. Karar sonrası dünya 
ekonomisinde yeni bir dönemin kapısı açılmış oldu. Bu dönem oyunu iyi oynayanların iyi 
strateji geliştirenlerin kazanacağı bir dönem olacak. Bu 0,25 puanlık artış ülkemize ve 
ekonomim ize altı aylık bir zaman kazandırdı. Hükümet bu durumu iyi değerlendirerek yeni 
bir yol haritası ile makroekonomik reformlara hız verir ise ekonomim iz için 2016 yılı tarihi bir 
fırsat yılı olabilir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılıkta Küresel Eğilimler ve Türkiye

Dünya nüfusunun sürekli artması ve buna paralel olarak gıda ihtiyacının da her geçen gün 
yükselmesi tarım sektörünü, içinde yaşadığımız yüzyılın en stratejik sektörlerinden biri haline 
getirm iştir. Tarım ve gıda sektöründeki gelişmelerin ekonominin bütününe de katkıları inkâr 
edilemez. Tarım ve gıda sektörlerindeki gelişmişlik bir anlamda ülkelerin sosyoekonomik 
düzeylerinin de bir göstergesidir.
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Çağımızda tarım politikaları, ülkelerin; siyasal, ekonomik ve sosyal politikalarının önemli bir 
parçası haline gelmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin artışı ile b irlikte tarım ürünleri 
talebinin yükselmesi ve dolayısıyla gıda fiyatlarının da artması doğaldır.

Sağlık ve gıda güvenliği alanındaki gelişmeler gıda sanayiinin gelişimine katkı sunmakta ve bu 
sektörün stratejik bir sektör olmasını sağlamaktadır. İçinde bulunduğum uz yıl gıda sanayii 
sektöründe uluslararası şirketler tarafından gerçekleştirilen satın almalar ve şirket 
birleşmelerinin gelecek yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.

Gıda sanayii bütün bu gelişmelere bağlı olarak sadece insanların gıda ihtiyaçlarının giderilmesi 
görevini üstlenen bir sektör olmaktan çıkmıştır. A rtık  genetik, enerji, sağlık, inovasyon, ilaç, 
teknoloji, otomasyon, medikal, bilişim gibi kelimeler gıda ile sık sık aynı cümlede yer alıyor.

Son on yıldır, iklim değişikliği, tarım ürünlerinin stoklarındaki azalma, enerji ve diğer 
girdilerdeki fiya t artışları, nüfus artışı, tarım ürünlerinin b iyoyakıt benzeri a lternatif alanlarda 
kullanımının gelişmesi gibi etkenler gıda fiyatlarının aşırı yükselmesine ve dalgalanmasına yol 
açmaktadır.

Nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve iklim değişikliğinin yağış rejimini de değiştirmesi nedeniyle, 
güvenilir su kaynaklarına erişim ve tarıma elverişli alanların korunması daha fazla önem 
kazanmıştır. Ekilebilir arazilerin giderek azalması da gıda güvenliğini tehd it eder bir hal 
almıştır. Dünya genelinde tarım arazileri ve su kaynakları ile ilgili ortaya çıkan sorunlar ve artan 
talep, küresel ve bölgesel düzeyde yeni politikalar geliştirilmesini gerektirm ektedir.

Gelişmiş ülkelerde tarım ve gıda ürünlerindeki üretim  artışı sürecek, gelişmekte olan ülkelerde 
var olan açık ise kapanmayacaktır. Bu nedenle dünya tarım ürünleri ticareti her geçen gün 
gelişecek, talep artışı nedeniyle gelişen ülkelerin ithalatı artacaktır.

Gelişmiş ülkelerde gıda tüketim i ve ihtiyaçlar değişmektedir. Gelişmiş pazarlarda sağlıklı 
beslenme, gıdaların a lternatif ilaç haline dönüşmesi ve kullanımı, sentetik ve fonksiyonel 
gıdalar, paketleme ve saklama teknolojilerindeki ilerlemeler ile sunum çeşitliliği ve inovasyona 
dayalı ürünler temel eğilim ler olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde de gıda tüketim i gelir ve 
refaha bağlı olarak değişmektedir. Sonuçta hem toplam  tüketim  yükselmekte hem de daha
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dengeli ve sağlıklı beslenme artmaktadır. Tüketim alışkanlıkları geleneksel ürünlerden, sanayi 
ürünlerine doğru yönelmektedir.

2007-2012 döneminde Türkiye’de tarımsal ürünler fiyat endeksi, top lam  üretici fiyatlarına göre 
daha hızlı yükselmiş, tarıma yapılan yatırım lar dolayısıyla istihdam artmıştır. Türkiye’nin 
toplam  yüzölçümünün yüzde 31,4’ü, tarım alanlarından oluşmaktadır ve hâlihazırda tarım 
yapılan arazilerin yüzölçümü 24 milyon hektardır. Sektör, ülkedeki toplam  işgücünün yüzde 
21,5’ine yani yaklaşık 5,7 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.

Türkiye tarım sektörü son 10 yılda yıllık yüzde 2,1 büyüme kaydetm iştir. Bununla beraber 2014 
senesinde tarımsal ihracat 18,4 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Tarım ürünleri ihracatı 
2006  yılında 8,6 milyar dolar, ithalatı ise 7,2 m ilyar dolar iken 2014 yılında ihracat 11,6 milyar 
dolara ve ithalat ise 11,9 milyar dolara yükselmiştir. Tarımsal ihracat, bir önceki yıla göre %5,8 
artış göstermiş, en çok ihracat yapılan ülkeler Irak, Almanya ve Rusya olmuştur.

Özellikle, tarım dışı sektörlerden gelen talep dikkate alındığında tarım, orman, çay ır ve mera 
alanlarında koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi önemini korumaktadır. 1961-2002 yılları 
arasında 450 .000  hektar alanda tamamlanan toplulaştırm a çalışmaları, 2003-2014 yılı 
arasında 4.532.785 hektara ulaşmıştır.

23



Tarımsal destekler 2002 yılında 1,8 m ilyar TL. iken 2014 yılında 9,1 m ilyar TL'ye ulaşmıştır. 
Avrupa Komisyonu ile yürütülen katılım öncesi destekler kapsamında verilen Tarım ve Kırsal 
Kalkınma başlığı altında IPARD programı fonları da sağlanan destekler arasındadır. 2011-2015 
yılları arasında ülke ekonomisine 4,6 m ilyar TL'lik yatırım sağlanmıştır. Bu kapsamda 41.000 
kişiye istihdam sağlanmış, 565.200 yeni makine-ekipmanı ve 5.343 trak tö r alımı
desteklenmiştir. Bununla beraber, Türkiye tarımsal destekleri OECD ülkelerinin ortalamasının 
üzerindedir. 2013 yılında OECD'de tarımsal desteklerin GSMH içindeki payı %0,8 iken, 
Türkiye'de bu oran %2 olmuştur.

Son on yıllık dönemde, birim alan ve hayvandan elde edilen verim ler ile tarımsal işgücü 
verim liliğ i artmıştır. Bitkisel üretim  ve hayvancılıktaki verim artışında; kamu kesimi ve özel 
kesimin sertifikalı tohum ve damızlık hayvan üretim ine dönük yatırımları ile mekanizasyon 
yatırımlarının olumlu sonuçları etkili olmuştur. Bu bağlamda, süt ve beyaz et üretim inin yanı 
sıra, özellikle mısır, pirinç ve ayçiçeğinde verim artışına bağlı üretim  artışları gözlenmiştir.

Hayvancılık desteklemeleri m iktar ve çeşit olarak arttırılmış ve bölgesel projeler uygulamaya 
konulmuş, bu destekler son yıllarda et ve süt üretim inde artış getirm iştir. Diğer taraftan, aynı 
dönem içerisinde et üretim inde arz açığı doğuran gelişmeler ve tüketim  artışı et fiyatlarında 
dalgalanmalara neden olmuş ve bu kapsamda 2010 yılında başlatılan kasaplık canlı hayvan ve 
et ithalatı azalarak da olsa devam etm iştir.

Tarımsal ürün piyasalarını daha rekabetçi ve verim li bir yapıya dönüştürm ek üzere lisanslı 
depoculuk, vadeli işlem ve opsiyon işlemleri ve hâllere ilişkin düzenlemelere gidilm iştir. 
Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinde gen bankalarının kurulması, yeni ürün çeşitleri ile b iyoteknoloji 
ve nanoteknoloji alanlarındaki faaliyetlerin geliştirilmesi, tarımsal teknoparkların oluşturulması 
ile yenilenebilir enerji kullanımı konularında gelişmeler kaydedilm iştir.

Birçok AB ülkesi çiftçisi mazotu, ülkemiz çiftç is ine göre yaklaşık yüzde 40  ile yüzde 60 daha 
ucuza kullanmakta ve diğer tarım girdilerini de çok daha ucuza tem in etm ektedir. 2016 yılında 
KDV'nin kaldırılması ile b irlikte üreticim iz yem ve gübreye yüzde 15 civarında daha az para 
ödeyecektir.

Fakat sektörün gelişmesi için girdi maliyetlerinin azaltılmasının yanı sıra sektöre hareketlilik 
getirecek yeni teşviklerin de bir an önce hayata geçirilmesi gereklidir.

Hayvancılık sektörü için en önemli nokta aile besiciliğinin teşvik edilmesidir. 50 - 100 baş arası 
besi ve süt hayvancılığı konusunda destekler arttırılmalıdır. Daha önce tarım ve hayvancılık 
konusunda tecrübesi olmayan ve bu desteklerden yararlanarak sektöre giren birçok firmanın 
başarısız olduğu, işletmelerini kapatmak zorunda kaldıkları görülm üştür. Tarımda sosyal yapı 
gözetilerek üretim  türüne göre yeter gelirli işletme büyüklüğü tem elinde tarımsal işletmelerin 
etkinlikleri arttırılmalıdır. Aile besiciliği temeli üzerine kurulan bir hayvancılık sistemi daha 
başarılı ve sürdürülebilir olacaktır.

Bir başka konu ise hayvancılıkta et ve süt için bölgelerim izin iklimine uyum sağlayabilecek ve 
verim i en yüksek seviyede tutacak etçi ve sütçü ırkların yaygınlaştırılması için gerekli 
teşviklerin sağlanmasıdır.

Hayvancılığın önündeki en büyük engellerden biri de süt fiyatlarındaki mevsimsel 
istikrarsızlıktır. Süt fiyatlarının düşüşü üreticiyi anaç hayvanların kesimine sevk etmekte, 
böylece hayvan varlığı azalırken et fiyatları tekrar yükselmektedir. Bu kısırdöngünün 
engellenmesi gerekmektedir.
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Et fiyatlarında istikrar, süt fiyatlarında istikrarı sağlamakla mümkün olacaktır. Bir süt mamulü 
olan süt proteini üretim i yeterli oranda teşvik edilirse süt fiyatlarında bir istikrar oluşacaktır.

AB müzakerelerine tekrar hız verd iğim iz 2015 sonundan itibaren tarım, gıda ve hayvancılık 
sektörünü yakından ilgilendiren bir konu da AB Ortak Tarım Politikası ve Gümrük B irliğ i’dir. 
AB ’nin Ortak Tarım Politikasıyla desteklenmeyen bir tarım sektörünün Gümrük B irliğ i’ne dâhil 
edilmesi büyük sıkıntılara yol açabilir. Türkiye ile AB arasında tarımsal ürün hareketindeki artış, 
Türkiye’nin gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı konularındaki AB kurallarını hızlı bir 
şekilde uygulamasına bağlı olacaktır. Olumsuz etkileri yok etmek için, Türkiye’nin tarımda 
üretkenliğini arttırmaya yönelik önlemler alınmalı ve hassas ürün grupları için geçiş dönemleri 
tanınmalıdır.

Tarım sektörü 2015 yılının 3. çeyreğinde, 2014'e göre % 11,1'lik bir artış yakaladı. Bu artış 
ekonominin aynı dönemdeki yüzde 4 ’lük büyümesine katkı sağlayan en önemli faktörlerden 
biri olmuştur. Eğer bu başarılı büyüme performansı sürdürülebilirse, gıda ve tarım sektörü 
büyümenin lokom otif sektörlerinden biri haline gelecektir.

25





İSTANBUL 
TİCARET BORSASI

2015 YILI
FAALİYET RAPORU



MECLİS TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Borsası Meclisi 2015 yılında 12 olağan ve 2 olağanüstü olmak üzere toplam  14 
toplantı gerçekleştirilm iştir. Toplantılarda Borsa'nın, İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın 
ekonom ik ve sosyal gündemi ve üyelerim izin faaliyetlerine ilişkin sorunlar ele almıştır.

Meclis toplantıları basına açık olarak yapılmakta ve toplantı öncesi ve sonrasında basın 
bültenleri vasıtasıyla kamuoyu bilg ilendirilm ektedir.
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YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 2015 yılında 46 Yönetim Kurulu toplantısı 
gerçekleştirm iş, 5174 Sayılı TOBB kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kararlar alınarak 
Borsa faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. Ayrıca, üyeleri ilgilendiren 
ekonomik ve sektörel gelişmeler ile Meslek Komitelerinden gelen talepler konusunda Borsa 
görüşü oluşturularak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişim lerde bulunulmuştur.
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MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Borsası 17 Meslek Komitesi, 2015 yılında 204 Komite Toplantısı 
gerçekleştirm iştir. Toplantılarda alınan istişari nitelikteki 431 adet karar Yönetim  Kurulu'nun 
bilgisine sunulmuştur.
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DİSİPLİN KURULU TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Borsası Disiplin Kurulu, 2015 yılında 9 Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirm iş, 
5174 Sayılı TOBB kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kararlar almıştır.
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LOBİ FAALİYETLERİ

2015 yılında 21 kurum, kuruluş ve sivil top lum  örgütü tarafından İstanbul Ticaret Borsası 
ziyaret edilirken, İstanbul Ticaret Borsası tarafından 48 kurum, kuruluş ve sivil top lum  
örgütü ziyaret edilmiştir.

BORSAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN FAALİYETLER

Yerli Malı Belgesi Lansmanı Basın 
Toplantısı

Borsamızca, 17.01.2015 tarihinde TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın 
katılımıyla gerçekleşen Yerli Malı Belgesi 
Lansmanı Basın Toplantısına iştirak
edilmiştir.

İstanbul İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü

Borsamız tarafından İstanbul İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğüne atanan Hamit 
Aygül'e 27.01.2015 tarihinde bir nezaket 
ziyareti gerçekleştirilerek, gıda, tarım ve 
hayvancılık sektöründeki gelişmeler ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Akreditasyon Sertifika Töreni

İstanbul Ticaret Borsası 29.01.2015 
tarihinde TOBB tarafından düzenlenen 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık'ın katılımlarıyla gerçekleşen törenle 
Akredite Borsa Belgesini almıştır.

İstanbul Ticaret Odası

Borsamızca, 12.02.2015 tarihinde TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun
katılımıyla gerçekleşen İstanbul Ticaret 
Odası Şubat ayı meclis toplantısına iştirak 
edilmiştir.
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TÜMSİAD Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

Borsamızca Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 31.01.2015 
tarih inde gerçekleşen TÜMSİAD 6. Genel 
Kurulu’na iştirak edilmiştir.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Borsamızca, 13.02.2015 tarih inde TOBB 
Heyeti ile b irlikte Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası ziyaret edilmiştir.

Et Hali Arama Toplantısı

Borsamız 04.05.2015 tarihinde, İstanbul 
Büıyüıkşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen Et Hali Arama toplantısına 
iştirak etm iştir.

Borsamızca, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası 13.02.2015 tarih inde TOBB Heyeti ile 
b irlikte ziyaret edilmiştir.

Gemlik Ticaret Borsası

Borsamızca, Gemlik Ticaret Borsası,
13.02.2015 tarih inde ziyaret edilmiş,
bo r s a la r a r a sı n d ak i işbirliği fırsatları
hakkında görüş alışverişinde
bulunulmuştur.

İznik Ticaret ve Sanayi Odası

Borsamızca, 13.02.2015 tarih inde İznik 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar" 
ödül törenine iştirak edilmiştir.
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Bağcılar Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Kütüphanesi Açılış Töreni

İstanbul Ticaret Borsası'nın katkılarıyla 
faaliyete geçen Bağcılar Anadolu İmam 
Hatip Lisesi kütüphane ve konferans salonu
23.02.2015 tarihinde, İSTİB Heyetinin 
katılımıyla düzenlenen törenle açılmıştır.

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi 
Odası

Borsamızca, 01.03.2015 tarihinde
Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından düzenlenen vergi ödül törenine 
iştirak edilmiştir.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 01.03.2015 
tarihinde. TOBB Heyeti ile b irlikte ziyaret 
edilmiştir.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

Edirne Ticaret Borsası

01.03.2015 tarihinde Edirne Ticaret Borsası 
TOBB Heyeti ile b irlikte ziyaret edilmiştir.

TOBB İlahiyat Fakültesinin Açılış 
Töreni

Borsamızca, 01.03.2015 tarihinde Trakya 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılışı 
ve TOBB İlahiyat Fakültesi Temel Atm a 
Töreni'ne iştirak edilmiştir.

Türkmenistan Devlet Başkanı 
Berdimuhamedov'a Fahri Doktora 
Verilmesi Töreni

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov'a 03.03.2015 tarihinde 
TOBB ETÜ tarafından fahri doktora unvanı 
verilmesi törenine, Borsamızca iştirak 
edilmiştir.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen Sakarya'nın Yıldızları Ödül 
Töreni'ne 27.03.2015 tarihinde Borsamızca 
iştirak edilmiştir.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

TOBB AB Uyum Komisyonu

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 20 Mart 2015 
tarihinde, TOBB AB Uyum Komisyonu 
toplantısının açılış konuşmasını yapmış, iş 
dünyasının AB katılım sürecine önemli 
düzeyde destek verdiğini vurgulamıştır.

Türk Arap Ekonomi Forumu

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde 01.04.2015
tarih inde İstanbul’da 10’uncusu 
gerçekleştirilen Türk Arap Ekonomi 
Forumuna Borsamızca iştirak edilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi Ekonomik Değerlendirme 
ve İstişare Toplantısı

TOBB ev sahipliğinde, 11.03.2015 tarihinde 
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın 
katılımıyla düzenlenen toplantıya
Borsamızca iştirak edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Borsamız Heyeti, baharat sektörü ile ilgili 
Borsamız görüşlerinin en yüksek düzeyde 
ifade edilmesini sağlamak üzere,
02.04.2015 tarih inde Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nda çeşitli 
temaslarda bulunmuş ve Borsa görüşlerini 
içeren bir rapor sunmuştur.
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Borsamızca, 08.04.2015 tarihinde TOBB ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen, 8 'inci Türkiye 
Ticaret ve Sanayi Şurasına iştirak edilmiş, 
İstanbul'da bulunan Odalar ve Borsa 
tarafından tesp it edilen en önemli 5 sorun 
Başbakan A hm et Davutoğlu ve ilgili 
Bakanlara iletilm iştir.

Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası

MÜSİAD 23'üncü Genel Kurulu

ABD Ziyareti

Borsamızca, ülkemizin G20 dönem 
başkanlığı kapsamında oluşturulan B20 ve 
T20 etkinlikleri kapsamında Nisan 2015'de 
gerçekleştirilen ABD ziyaretine Sayın 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve 
beraberindeki TOBB Heyeti ile birlikte 
iştirak edilmiştir.

8'inci Sektörel Ekonomi Şurası

Borsamızca, 21.04.2015 tarihinde TOBB ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 8'inci Sektörel 
Ekonomi Şurasına iştirak edilmiş,
Borsamızda temsil edilen sektörler de dâhil 
olmak üzere, 60 farklı sektörün sorunları 
Başbakan Davutoğlu ve beraberindeki 
Bakanlara iletilm iştir.

Borsamızca, 25.04.2015 tarihinde 
gerçekleştirilen Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği (MÜSİAD) 23'üncü 
Olağan Genel Kuruluna iştirak edilmiştir.

Etiyopya Ticaret ve Sanayi Odası

Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri 
Heyeti 28.04.2015 tarihinde TOBB Başkan 
Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz 
Başkanlığındaki TOBB Heyeti ile bir araya 
gelerek Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel 
Birlikleri ile “Çalışma Komitesi Anlaşması” 
imzalanması için hazırlık toplantısı
yapmıştır.
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TOBB 71’inci Genel Kurulu

İstanbul Ticaret Borsası Heyeti 04.05.2015 
tarih inde gerçekleştirilen TOBB 71’inci 
Genel Kuruluna iştirak etm iştir. Genel Kurul 
kapsamında TOBB bahçesinde kurulan 
İSTİB standında Genel Kurul Delegeleri 
misafir edilmiştir.

Bandırma Ticaret Borsası

Borsamızca, kuş gribi nedeniyle büyük 
zarar gören tavuk ve yum urta üreticilerine 
destek vermek amacıyla 21.05.2015
tarih inde Bandırma Ticaret Borsası ziyaret 
edilmiş, bu kapsamda Bandırma ve 
Edincik’te bulunan Tavuk ve Yumurta 
Üreticileri ile bir araya gelinmiştir.

Vinci Gümrük ve Ticaret Konseyi

Borsamızca, 13.05.2015 tarihinde Gümrük 
ve Ticaret Konseyi 1’inci Genel Kuruluna 
iştirak edilmiş, TOBB Başkan Yardımcısı ve 
Borsa Başkanımız Ali Kopuz tarafından 
açılış konuşması gerçekleştirilm iştir.

8’inci Kazakistan Astana 
Ekonomik Forumu

21.05.2015 tarih inde 8 ’inci Astana Ekonomi 
Forumu kapsamında “Kazakistan’a Yatırım 
Yapın” Konferansına Borsamızca iştirak 
edilmiş, TOBB Başkan Yardımcısı ve Borsa 
Başkanımız Ali Kopuz, Kazakistan Ulusal 
Girişimciler Odası Başkanı Ablay 
Myrzahmedov ve birinci Başkan Yardımcısı 
Rakhim Oshakbayev ile bir toplantı 
gerçekleştirm iştir.

Balkan İş Adamları Çalıştayı

Borsamızca, 09.06.2015 tarih inde 
Bulgaristan’da gerçekleştirilen Balkan İş 
Adamları Çalıştayı’na iştirak edilmiş, Balkan 
Ülkelerindeki soydaşlarımız ile ülkemiz 
işadamları arasında ticari köprülerin
geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
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İKV Genel Kurulu

Borsamızca, 06.07.2015 tarihinde İktisadi 
Kalkınma Vakfı'nın 53. Olağan Genel 
Kuruluna iştirak edilmiştir. Borsamız
Başkanı Ali Kopuz'un açılış konuşmasını 
yaptığı Genel Kurulda İSTİB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan 
Koyunseven İKV Yönetim  Kurulu'na 
seçilmiştir.

İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanlığı

Borsamızca, 24.07.2015 tarihinde İBB Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı 
ziyaret edilmiş, İSTKA desteği ile iki 
kurumun ayrı ayrı yürü ttüğü E-Pazar ve E- 
Hal Projeleri hakkında bir toplantı
gerçekleştirm iştir.

Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel 
Yağlar 2015 Konferansı

Borsamızca, 03.09.2015 tarihinde nebati 
yağ sektörünün sorunlarının ülkesel ve 
küresel çapta ele alındığı ve sektördeki 
gelişmelerin görüşüldüğü, Yağlı Tohumlu

Bitkiler ve Bitkisel Yağlar 2015
Konferansı'na iştirak edilmiştir.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası

Borsamızca, 10.09.2015 tarihinde Rize 
Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edilmiş, 
z iyarette iki şehir arasındaki ticaret
hacminin geliştirilebilmesi için
yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır.

Rize Ticaret Borsası

Borsamızca, 10.09.2015 tarihinde Kardeş 
Borsamız olan, Rize Ticaret Borsası ziyaret 
edilmiş, ziyaret kapsamında Müşterek 
Meclis Toplantısı yapılarak iki borsa 
arasındaki işbirliği imkânları görüşülmüştür.
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Rize Valiliği 4 ’üncü Akreditasyon Çalıştayı

Borsamızca, 10.09.2015 tarihinde Rize 
temasları çerçevesinde Rize Valisi Ersin 
Yazıcı’ya nezaket ziyaretinde
bulunulmuştur.

ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü

Rize temasları çerçevesinde, 10.09.2015 
tarihinde ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Borsamızca ziyaret edilmiş, 
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile 
görüşülerek, çalışmaları ve projeleri 
hakkında bilgi alınmıştır.

Teröre Hayır Barışa Evet 
Buluşması

Borsamızca, 18.09.2015 tarih inde TOBB’un 
da aralarında olduğu 261 sivil top lum  
kuruluşunun destek verdiği “Teröre Hayır, 
Kardeşliğe Evet Buluşması’na katılım 
sağlanmıştır.

Borsamızca, 05.10.2015 tarih inde TOBB 
tarafından düzenlenen 4 ’üncü
Akreditasyon Çalıştayı’na iştirak edilmiştir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Kültür 
Sanat Merkezi

Borsamızca, 07.10.2015 tarihinde, TOBB 
heyeti ile b irlikte Antalya Ticaret ve Sanayi 
Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen 
Picasso Sergisi ve “Ara Güler’in gözünden 
Anta lya” başlıklı fo toğ ra f sergisi ziyaret 
edilmiştir.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

Borsamızca, 08.10.2015 tarihinde, TOBB 
heyeti ile b irlikte Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası ziyaret edilmiştir.
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Muğla Ticaret Borsası

Borsamızca, 08.10.2015 tarihinde, TOBB 
heyeti ile b irlikte Muğla Ticaret Borsası 
Hizmet Binası Temel A tm a Tören'ine iştirak 
edilmiştir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

Borsamızca, 08.10.2015 tarihinde TOBB 
Heyeti ile b irlikte Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası ziyaret edilmiştir.

Marmaris Ticaret Odası

Borsamızca, 08.10.2015 tarihinde, TOBB 
heyeti ile b irlikte Marmaris Ticaret Odası 
ziyaret edilmiştir.

Kapıkule Tır Parkı Açılışı

Borsamızca, 09.10.2015 tarihinde TOBB 
Heyeti ile b irlikte Kapıkule Tır Parkı açılış 
törenine iştirak edilmiştir.

Hayrabolu Belediyesi

Borsamızca, 09.10.2015 tarihinde TOBB 
Heyeti ile b irlikte Hayrabolu Belediye 
Başkanı Fehmi A ltayoğlu ziyaret edilmiştir.

İstanbul Tarım Sektörü Ortak Akıl 
Toplantısı

Borsamızı temsilen Yönetim  Kurulu
Başkanı Ali Kopuz 18.10.2015 tarihinde 
gerçekleştirilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul İli 
Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı'na 
katılmıştır.
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İstanbul Defterdarlığı

Borsamızca, 22.10.2015 tarihinde İstanbul 
Defterdarı Fahrettin Özdemirci ziyaret 
edilmiştir.

İSEDAK

Borsamızca, 25.11.2015 tarihinde
gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi
Komitesi'nin (İSEDAK) 31. Bakanlar 
Toplantısı’na iştirak edilmiştir.

Elitaş makamında ziyaret edilmiş ve yeni 
görevinde başarı dilekleri sunulmuştur.

Çayırova Belediyesi

Borsamızca 08.12.2015 tarih inde Çayırova 
Belediye Başkanı Şevki Demirci ziyaret 
edilmiş, belediye çalışmaları hakkında bilgi 
alınmıştır.

Edirne Ticaret Odası Trakya İşadamları Buluşması

Borsamızca, 26.11.2015 tarih inde TOBB 
Heyeti ile b irlikte Edirne Ticaret Odası 
ziyaret edilmiştir.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş

Borsamızca, 01.12.2015 tarihinde TOBB 
Heyeti ile b irlikte Ekonomi Bakanı Mustafa

Borsamızca, 23.12.2015 tarihinde Trakya 
Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen 
“Trakya’da Ticaretin Geliştirilmesi ve 
İşadamları Buluşması” ’na iştirak edilmiş, 
Balkan Ülkeleri ile ticaretin  geliştirilmesi 
konusundaki Borsamız görüşleri
katılımcılarla paylaşılmıştır.

[rakya’da Ticaretiı 

'  Geliştirilmesi veı 

[adamları Buluşm!

la lık  2015 * Tekirdağ
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BORSAMIZ EVSAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER

İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü Kırmızı Et Sektör Toplantısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl 
Ticaret Müdürü Mehmet Ali Köse ve Ticaret 
İl Şube Müdürü Mustafa Kurt, tarafından
08.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen
ziyarette, İstanbul iş dünyasının sorunları 
ve çözüm önerileri hakkında görüşüldü.

Aksaray Oda, Borsa ve Belediye 
Başkanları

Borsamız, 22.01.2015 tarihinde Aksaray 
Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim  Kurulu 
Başkanı Ahm et Koçaş, Aksaray Ticaret 
Borsası, Yönetim  Kurulu Başkanı Ham it 
Özkök, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Fatih Tekin ve Aksaray Sultan Hanı 
Belediye Başkanı Fahri Solak, tarafından 
ziyaret edilm iştir. Z iyarette Aksaray'ın 
tanıtımına ilişkin yapmış oldukları 
çalışmalar hakkında bilgi almışlardır.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi 
Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
BİMTAŞ, ETBİR ve İstanbul Kasaplar Odası 
temsilcileri 18.02.2015 tarihinde İSTİB 
bünyesinde gerçekleştirilen Kırmızı Et 
Sektör toplantısında bir araya gelmiş ve 
sektör ile ilgili yapılacak çalışmalar ele 
alınmıştır.

İstanbul Gümrük Müşavirleri 
Derneği

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetimi, 04.03.2015 tarihinde Borsamızı 
ziyaret etmiş, Derneğin faaliyetleri
hakkında Başkan Serdar Keskin tarafı ndan 
bilgi verilm iştir.
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MÜSİAD

MÜSİAD Kurumsal İlişkiler Komisyonu, 
Odalar STK’lar ve Üniversiteler Çalışma 
Gurubu tarafından 04.03.2015 tarihinde 
gerçekleştirilen ziyarette, kurumsal işbirliği 
imkânları ele alınmıştır.

TÜMESKOM

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve 
Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) 
Yönetim  Kurulu Başkanı Burhan Er ve 
beraberindeki heyet tarafından 04.03.2015 
tarih inde gerçekleştirilen ziyarette, aynı 
zamanda Borsa üyesi de olan 
komisyoncuların ticari hayatta
karşılaştıkları sorunlar ele alınmıştır.

Belarus Ticaret Borsası

ETÜDER

Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği 
(ETÜDER) tarafından 05.03.2015 tarih inde 
gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Melih 
Şahinöz tarafından ETÜDER faaliyetleri ile 
ilgili bilgi verilmiş, ev dışı tüketim in önemli 
bir sektör haline geldiği ifade edilmiştir.
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İstanbul Yumurta Üreticileri 
Toptancıları ve İş Adamları 
Derneği

İstanbul Yum urta Üreticileri Toptancıları ve 
İş Adamları Derneği Başkanı Necati
Yıldırım ve beraberindeki heyet, 19.03.2015 
tarih inde gerçekleştirdikleri ziyarette,
İstanbul Ticaret Borsası’nın sektöre katkı 
sağlayan faaliyetlerinden duydukları
memnuniyeti dile getirm işlerdir.

Kardeş Borsa Belarus Ticaret Borsası 
Başkanı Arkady Salikov ve beraberindeki 
heyet tarafından, 04.03.2015 tarihinde 
borsamız ziyaret edilm iştir. Gerçekleştirilen 
ziyarette İşbirliği çalışmalarına hız verilmesi 
ve ortak projeler üretilmesi konularında 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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UMEM Beceri'10

Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme
Merkezleri UMEM Beceri'10 Projesi
24.03.2015 tarihli İstanbul İl Kurs Yürütme 
Kurulu Toplantısı İstanbul Ticaret Borsası 
ev sahipliğinde gerçekleştirilm iştir.

İstanbul Odalar ve Borsa Müşterek 
Toplantısı

İstanbul Odalar ve Borsa Müşterek 
Toplantısı, İstanbul Ticaret Borsası ev
sahipliğinde, 26.03.2015 tarihinde
gerçekleştirilm iştir. Toplantıda İstanbul İş 
Âleminin ortak sorunları masaya 
yatırılmıştır.

Türkçe Konuşan Girişimciler

TOBB tarafından organize edilen, 21 ülke ve 
5 özerk bölgeden, Türkçe konuşan 47 
katılımcıdan oluşan, “ Türkçe Konuşan 
Girişimciler Heyeti” 11.05.2015 tarihinde 
borsamızı ziyaret etm iştir. Z iyaret
kapsamında Orta Asya'da ve Balkanlarda 
yaşayan Türkçe konuşan girişimciler ile 
Borsa üyeleri ikili görüşmeler 
gerçekleşmişlerdir.

Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, 
Yard. Doç Dr. Çağrı Gündoğdu ile birlikte
25.05.2015 tarihinde İSTİB'i ziyaret etm iştir. 
Ziyarette, ticaret borsacılığı ve İSTİB'in 
tarihçesi hakkında Genel Sekreter Ali 
Yavuz Y iğ it tarafından bilgi verilm iştir.

Karacabey Ticaret Borsası

Karacabey Ticaret Borsası Yönetim  Kurulu 
Başkanı Murad Bertan ve beraberindeki 
Meclis ve Yönetim  Kurulu Üyeleri,
11.06.2015 tarihinde Borsamızı ziyaret 
etmiş, ziyaret kapsamında düzenlenen 
Ortak Meclis Toplantısında Karacabey 
Ticaret Borsası ile “Kardeşlik ve İşbirliği 
P rotoko lü” imzalanmıştır.
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Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Cevdet Mete tarafından
30.07.2015 tarih inde Borsamıza 
gerçekleştirilen ziyarette, ülke ekonomisi 
değerlendirilerek karşılıklı görüş ve bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur.

TUROB

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve 
Yatırımcılar Birliği (TUROB), Başkanı Timur 
Bayındır ve beraberindeki heyet,
10.09.2015 tarih inde Borsamızı ziyaret 
etm iştir.

Bangladeş Chittangong Borsası

Borsamız Bangladeş Chittangong Borsası, 
tarafından 18.09.2015 tarih inde ziyaret 
edilmiştir. Ziyarette, Bangladeş’te
kurulması planlanan Ticaret Borsası 
konusunda fik ir alışverişinde
bulunulmuştur.

Tekirdağ Ticaret Borsası

Borsamız, Tekirdağ Ticaret Borsası
Yönetim  Kurulu Başkanı Osman Sarı ve 
Meclis Başkanı Bahattin Atıcılar ve
beraberindeki heyet tarafından 15.10.2015 
tarih inde ziyaret edilm iştir. Ziyarette, 
bölgesel projelerin verim liliklerinin
arttırılması konusunda istişarede
bulunulmuştur.

UMAT Yönetim Kurulu

Borsamız, UMAT (Umumi Mağazalar Türk 
A.Ş.) Yönetim  Kurulu Başkanı Hüsnü Ünal 
ve beraberindeki heyet tarafından
09.11.2015 tarihinde ziyaret edilmiştir.
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Iğdır Ticaret Borsası

Borsamız, Iğdır Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Serhat Kumtepe ve 
beraberindeki heyet tarafından 10.11.2015 
tarihinde ziyaret edilm iştir. Z iyarette Iğdır 
ekonomisi ile ilgili bilgi verilm iş ve yöresel 
ürünlerin tanıtımı yapılmıştır.

İSTİB Akademi Açılış Töreni

İstanbul Ticaret Borsası'nın üyelerine ve 
personele yönelik eğitim  faaliyetlerini 
gerçekleştirileceği “ İSTİB Akadem i”
24.11.2015 tarihinde düzenlenen törenle 
eğitim  çalışmalarına başladı.

Beytüşşebap Kaymakamı

Borsamız, Beytüşşebap Kaymakamı Kadir 
Güntepe, tarafından 02.12.2015 tarihinde 
ziyaret edilmiştir.

İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü

Borsamız, İstanbul İl Nüfus Müdürü Orhan 
Ardıç tarafından 02.12.2015 tarihinde 
ziyaret edilmiştir.

İKV

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu ve beraberindeki İKV heyeti,
15.12.2015 tarihinde Borsamızı ziyaret 
etm iştir. Avrupa Birliği sürecinde Gümrük 
Birliği ve Ortak Tarım Politikasının ele 
alındığı ziyarette, gıda, tarım ve hayvancılık 
sektöründe yapılacak çalışmalar ele
alınmıştır.
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BORSA HİZMET VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

BORSA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Elektronik Pazar Projesi

Borsamız tarafından iç pazarın canlandırılmasına yönelik, Borsaya dâhil maddelerin alım satım 
işlemlerinin, objektif, güvenli ve işlem derinliği bulunan bir pazarda gerçekleştirilebilmesi, 
referans fiyatların anlık olarak üretilerek kamuoyu ile paylaşılabilmesi hedefi ile borsamız üyesi 
alıcı ve satıcıları bir araya getirecek elektronik bir borsa altyapısının oluşturulması çalışmaları
2014 yılında başlatılmıştır.

E lektronik Pazar Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul Yenilikçi İstanbul Mali Destek 
Programı kapsamında desteklenmektedir. 2016 yılı Ağustos ayında E- Pazar açılışı 
gerçekleştirilecektir.

Aidat ve Tescil Ödemelerinin Kredi Kartı ile Gerçekleştirilebilmesi

A idat ve Tescil ödemelerinin kredi kartı ile tahsil edilmesine imkân sağlanmıştır. Online ödeme 
yöntemleri, E-Tebligat, E-Tescil gibi uygulamaların gerek teknik, gerekse hukuksal altyapısının 
oluşturulması için çalışmalar başlatılmış, gerekli altyapı ve kadro hazırlıkları tamamlanmıştır.

CANLI HAYVAN BORSACILIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 Yılında Tuzla Canlı Hayvan Borsası Tesislerimizde m evcut olan kapasitenin etkin ve 
verim li kullanılması ve alım-satım işlemleri ile b irlikte alıcı/satıcı sayısının arttırılması için 
çalışmalarda bulunulmuştur. Ayrıca Tuzla hizmet binasını yenileme çalışmalarına başlanmıştır.

İstanbul’a Gelen Canlı Hayvan Hareketlerinin İzlenmesi

İstanbul Canlı Hayvan Borsası tarafından TÜRKVET sistemi kullanılarak yapılan takiplerle, 
Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul Canlı Hayvan Borsası Tesislerine gelecek canlı hayvan 
hareketleri tesp it edilebilmekte, tesislere ulaşmayan hayvan hareketleri düzenli olarak Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bild irilmektedir.
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LİSANSLI DEPOCULUK VE ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI

Türkiye’deki Lisanslı Depolar, çalışma sistemleri, verim lilikleri borsamızca düzenli olarak takip 
edilmekte, mevzuat ve uygulama modelleri incelenmeye devam edilmektedir.

İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI

Günlük -  Haftalık -  Aylık ve Yıllık Fiyat Bültenleri

Borsamızda gerçekleşen tescil işlemleri sonucunda oluşan fiyatlar, anlık olarak internet sitemiz 
ve satış salonumuzdaki kayar ekran aracılığı ile paylaşılmaktadır.

Web sitemizde, fiyat bültenlerine günlük, haftalık, aylık ve yıllık kategoriler halinde ulaşmak 
mümkün olmaktadır. Talep halinde ilgililere basılı olarak sunulmaktadır. Her sene başında 
geçmiş yıla ait borsada oluşan fiya t verilerinin yer aldığı “Yıllık Bülten” kitapçık halinde 
basılarak üyelerim izin ve ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.

Diğer Ulusal ve Uluslararası İstatistikler

Borsamız tarafından, başta üyeleri olmak üzere tüm  iş dünyasının bilgi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla 2015 yılında 157 adet ulusal ve uluslararası istatistik paylaşılmıştır.

Ulusal İstatistikler

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Günlük Piyasa Bültenleri

Toprak Mahsulleri Ofisi günlük piyasa bültenleri 2015 yılında, borsamız web sitesinde düzenli 
olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Gıda İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurum u’nun (TUİK) bitkisel üretim, tarım ürünleri üretici fiya t endeksi, süt ve 
süt ürünleri üretimi, hayvansal üretim, kırımızı et üretimi, kümes hayvancılığı üretimi, illere göre 
küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları istatistikleri borsamız web sitesi aracılığıyla 
paylaşılmaktadır.

Uluslararası İstatistikler

Uluslararası tarım ve gıda istatistikleri, web sitemizden Türkçe olarak üyelerimize 
duyurulmaktadır. 2015 yılında 24 istatistik tercüm e edilerek yayınlanmıştır.

Avrupa Birliği Komisyonu

AB Komisyonu Tarımsal Emtia Fiyat Verileri, Türkçe olarak, web sitemiz aracılığıyla 
üyelerim ize düzenli bir şekilde sunulmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

FAO Aylık Gıda Fiyat Endeksi Bülteni, Türkçe olarak, web sitemiz aracılığıyla üyelerimize 
düzenli bir şekilde sunulmaktadır.
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Dünya Bankası

Dünya Bankası üç aylık gıda fiyatı endeksi bültenleri Türkçe olarak, web sitemiz aracılığıyla 
üyelerim ize düzenli bir şekilde sunulmaktadır.

Uluslararası Hububat Konseyi

Uluslararası Hububat Konseyi'nin aylık verileri ve hububatlar hakkındaki üretim, ithalat-ihracat 
ve stok bilgileri Türkçe olarak, web sitemiz aracılığıyla üyelerim ize düzenli bir şekilde 
sunulmaktadır.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Laboratuvarımızda, üyelerim izin talepleri doğrultusunda ürün analiz talepleri karşılanmıştır. 
Laboratuvar hizmetlerinin Borsaların amacına uygun şekilde geliştirilmesi ve üyelere katkı 
sağlayabilecek bir Akredite Gıda Laboratuvarı kurulması konusunda fiz ib ilite  ve araştırma 
raporu için yöntem  planlaması çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul Ticaret Borsası üyelerinin beklentilerinin değerlendirilebilmesi için, üyelerin 
laboratuvar ihtiyaçlarının tesp it edilmesine yönelik anket çalışması yapılmıştır.

KIYASLAMA ÇALIŞMALARI

Borsa hizmet verim liliğinin arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin tesp it edilebilmesi için 2015 
yılında borsacılık faaliyetlerine yönelik Kardeş Borsamız olan Rize Ticaret Borsası ve İzmir 
Ticaret Borsası ile kıyaslama çalışması yapılmıştır.
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BİLGİLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ

Üyelerimiz ve Borsa organlarından gelen talepler doğrultusunda Yönetim  Kurulu tarafından 
oluşturulan politika ve görüşlerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde basında yer alması ve bu 
yol ile kamuoyu oluşturulması için basın bültenleri ve demeçler yayınlanmaya devam 
edilm iştir.

Yeni bir tasarım ve içerikle yenilenen web sitem iz ile üyelerimizi hedef alan bilgilendirme 
hizm etleri etkin şekilde yürütülm ekte, E-posta ve SMS yoluyla, üyeler çeşitli konularda 
b ilg ilendirilm ektedir.

Üyelerimize iş geliştirme konusunda yardımcı olmak için ulusal ve uluslararası, hibe ve 
desteklerden yararlanmaları için bilg ilendirm e çalışmaları yapılmıştır.

Üyelerin şikâyet, öneri ve bilgi taleplerinin kaydının ve 
sonuçlarının, ölçülebilir olarak takibinin sağlandığı bir 
sistem internet sitemiz üzerinden hizm et vermeye 
başlamıştır. Bu şekilde üyelerin her türlü bilgi talebi, 
öneri ve şikâyetleri bir iş akışına bağlı olarak 
cevaplandırılmaya devam edilmektedir.

2015 yılında eğitim  ve bilg ilendirm e uygulamaları 
kurumsallaştırılarak "İSTİB Akademi” kurulmuştur.

Üyelerin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenen Eğitim Faaliyetleri

Yapılan anket çalışmaları ile üyelerim izin ihtiyaçları belirlenmiş, bu doğrultuda eğitim  
programları düzenlenmiştir.

E Ğ İ T İ M  T A L E P L E R İ

■ Satış Pazarlama Eğitim i (Yöneticiler iç in)

■ Yazılı Sözlü İletişim , Protokol, Rapor Yazma -E tk ili Sunum Eğitim i 

aKOBI Liderlik Eğitim i

■ Gıda Kodeksi Mevzuatı ve Uygulama Biçimleri Eğitim i

■ E-Ticaret ve Uygulama Örnekleri Eğitim i

a KOBI’ le r için Finansal Okur Yazarlık (Ş irketlerde İç Denetim Vergi ve Muhasebe E ğitim i) 

% 71,4
% 67,9

% 57,1

51



Eğitim Faaliyetlerine Katılım ve Memnuniyetin Ölçülmesi

2015 yılında üyelerim ize toplam  olarak 10 adet eğitim  programı düzenlenmiş, eğitim lere 225 
üyemiz katılım gösterm iştir. Personel için düzenlenen 22 eğitim e ise, eksiksiz katılım 
sağlanmıştır.

Eğitim lerdeki m emnuniyet oranları da ölçülerek, daha etkili ve faydalı eğitim  programlarının 
gerçekleştirilebilmesinin yolları araştırılmıştır. Üyeler için düzenlenen eğitim lerin memnuniyet 
oranı % 93,20 olarak ölçülürken, personel eğitim leri memnuniyet oranı 2015 yılında % 97,63 
olarak ölçülmüştür.

Güncel Mevzuat ve Sektörel Konularda Üyelerin Bilgilendirilmesi

Duyurular

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
kurumumuza bildirilen her türlü etkinlik, sektöre ilişkin gelişmeler, mevzuat değişiklikleri gibi 
üyelerim izi ilgilendiren konular web sitemizde yayınlanmakta aynı zamanda söz konusu 
duyurular e-posta yoluyla üyelerim ize gönderilm ektedir.

Basın Bültenleri

Tarım, hayvancılık, gıda, sektörleri ve genel ekonomik durum ile ilgili Borsamız görüşleri 
kamuoyuyla paylaşılarak gündem oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. 2015 yılında 33 adet 
basın bülteni yayınlanmıştır. Borsamız faaliyetleri ulusal, yerel ve uluslararası basında toplam  
428 kez yer almıştır.
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Elektronik Bültenler

Borsamız ile ilgili etkinlik, duyuru ve haberlerin yer aldığı e-büılten üyeler ile düzenli olarak 
paylaşılmaktadır. 2015 yılında 8 adet e-bülten yayınlanmıştır.

Sürekli Geliştirilen ve Yenilenen İnternet Sitesi

Borsamız internet sitesi yapılan kurumsal kimlik 
çalışmaları ve hizmet verim liliğ inin arttırılmasına dönük 
çalışmalara paralel olarak in teraktif ve üye odaklı 
işlemlere imkân veren yeni bir yüzle faaliyete devam 
etm ektedir. İnternet sitemiz, sürekli geliştirilm ekte ve 
yenilenmektedir.

Borsamız faaliyetlerinin üyelere duyurulması, üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan 149 
haber, etkinliğe ait fo toğra fla r ile b irlikte web sitesinde yayınlanmıştır.

Yıllara Göre Basında Yer Alma İstatistikleri

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Ulusal Yerel Uluslararası
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KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE HİZMET 
KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

Stratejik Plan'a Uygunluk

Borsamızın 2015-2018 döneminde yapacağı faaliyetler için bir yol haritası niteliğinde olan 
Stratejik Plan çalışması 2014 yılında tamamlanmıştır. Stratejik Plan çerçevesinde borsamızın 
Vizyon ve Misyon beyanları oluşturularak kısa ve orta vadeli hedefleri tesp it edilmiştir.

Belirlenen hedefler doğrultusunda iş planları oluşturulmuş ve Stratejik Plan'a uygun olarak 
çalışmalar yürütülm üştür.

Stratejik Plan hazırlanırken dünyadaki ve ülkemizdeki iyi borsacılık uygulamaları incelenmiş 
ayrıca paydaşlarımızın görüşleri ile ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel kalkınma planları da 
dikkate alınmıştır. Üye memnuniyeti odaklı olarak hazırlanan planda en büyük amaç, İstanbul 
ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak olmuştur.

Stratejik Plan dinamik bir yapıya sahiptir, ileri bir anlayış ile değişen koşullarda, farklılaşan 
sorunlara karşı çözüm üretm ek ve ortaya çıkacak yeni hizmet alanlarında çalışmalar 
yapabilmek üzere değişikliklere açık olarak planlanmıştır.

Uyum Performans Toplantıları

İstanbul Ticaret Borsası, yıl içinde gerçekleşen planlanmış faaliyetler dışında, zamanın koşulları 
içinde gelişen planlanmamış faaliyetler için de, mevzuat çerçevesinde fasıllar arasında 
aktarma imkânı tanıyabilen dinamik bir bütçeye sahiptir. Düzenli olarak gerçekleştirilen “Süreç 
Performans Toplantılarında” Stratejik Plan-Bütçe bağlantısını oluşturan yıllık “ İş Planı” ile 
“Bütçe” uyumu da izlenmektedir.

Akreditasyon Çalışmaları

2015 yılı itibariyle Borsamız “Akredite Borsa” statüsü kazanmıştır. Borsamızın üyelerine “Beş 
Yıldızlı H izm et” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; yerel, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası p latform larda İstanbul Ticaret Borsasının markalaşmasında önemli bir adımdır.

Bu çerçevede 2012 yılından bu yana Borsamızda uygulanmakta olan ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi baştan sona gözden geçirilmiş, bütün kalite ve iş akış süreçleri yeniden planlanmıştır.

TOBB Akreditasyon Oryantasyon Eğitimi

Akreditasyon çalışmaları ile ilgili olarak TOBB tarafından 19.02.2015 tarihinde düzenlenen 
“TOBB Akreditasyon Oryantasyon Eğitim i”ne katılım sağlanmıştır.
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Akreditasyon Standardı Borsacılık Faaliyetleri

Akreditasyon Standardının Temel Hizmetler Bölümünde yer alan 2.6 Satış Salonları ve 
Laboratuvarlar kriterinin kapsamının genişletilmesi amacıyla, 26.11.2015 tarih inde TOBB Sosyal 
Tesislerinde “Akreditasyon Standardı Borsacılık Faaliyetleri Toplantısı’na” katılım sağlanmıştır.

TOBB Akreditasyon Çalıştayı

Akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla, TOBB tarafından 05.10.2015 - 
07.10.2015 tarihleri arasında düzenlenen Akreditasyon Çalıştay’ına katılım sağlanmıştır.

Bilgi İşlem Çalışmaları

2015 Yılında Borsamızın çağdaş, rasyonel, rekabetçi tem elde çalışmalarını etkin biçimde 
yürütm esi kapsamında bilgi işlem araçları ve yeteneklerim izi geliştirmek için çalışmalara 
devam edilmiştir.

Bu kapsamda teknolojik ömrünü tamamlamış cihazlar yenilenmiş, kullanılan programların 
lisanslama işlemleri tamamlanmıştır.

Bilgi işlem hizmetleri konusunda beşeri kapasitenin arttırılması amacıyla Bilgi İşlem Servisinde 
iki bilgisayar ve yazılım mühendisi istihdam edilmiştir.

TOBB Bilgi Sistemleri Yenileme Projesi Çalıştayı

TOBB Bilgi Sistemleri Yenileme Projesi çalışma grubunda yer alan Borsamız tarafından 
22.10.2015 tarihinde düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

Borsa'nın Beşeri Kapasitesinin Nitelik ve Nicelik Olarak Arttırılması 

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Borsamızın etkin ve verim li çalışması ancak insan kaynağındaki gelişme ve değişim lere hızlı 
ayak uydurma, personelin mesleklerinde uzmanlaşması ve mesleki kabiliyetlerinin arttırılması 
ile mümkündür. Bu anlayıştan yola çıkarak, personelin yetkinliğinin geliştirilmesi, hizmet 
kalitesinin arttırılması ve iş güvenliğinin sağlanması için 2015 yılında 8 ayrı konuda 23 eğitim  
programı düzenlenmiştir.
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M u h a s e b e  U y g u la m a la r ı  E ğ it im i

Çalışanların kendi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayabilmek için Mali İşler Şubesi 
bünyesinde istihdam edilen personele 04.05.2015 tarihinde “Muhasebe Uygulamaları Eğitim i” 
verilm iştir.

Fotoğraf Çekim Teknikleri Eğitimi

Çalışanların kendi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayabilmek için Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler şubesi bünyesinde istihdam edilen personele, 14.05.2015 tarihinde “ Fotoğraf Çekim 
Teknikleri Eğitim i” verilm iştir.

Temel İlk Yardım Eğitimi

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarında doğru müdahalenin yapılabilmesini teminen tüm 
personele 06.05.2015 ve 11.05.2015 tarihlerinde “Temel İlk Yardım Eğitim i” verilm iştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İlgili kanun ve mevzuat uyarınca personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, “ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim i” 08.04.2015 - 18.05.2015 
tarihlerinde verilm iştir.
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Personele yönelik, 12.05.2015 tarih inde “Resmi Yazışma Kuralları Eğitim i” verilm iştir.

R e s m i Y a z ış m a  K u ra lla r ı E ğ it im i
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Tescil İşlemleri

Tescil işlemlerinde bürokratik süreçlerin azaltılması, işlem kolaylığının sağlanması, kontrol 
mekanizmalarının güçlendirilerek takip kabiliyetinin arttırılması konularında çalışmalara 
devam edilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle Borsamızın işlem hacmi 22.942.915.638,47 TL. olarak 
gerçekleşmiştir.

58



Üyelik İşlemleri ve Üye Memnuniyeti

İstanbul Ticaret Borsası’nın üye odaklı çalışma hedefine uygun olarak, üye memnuniyeti 
ölçümleri sürekli olarak yapılmakta, anket sonuçlarına göre çalışmalara yön verilmektedir.

Ayrıca Borsaya kayıt olması gereken firmaların tespitine olanak sağlayan sistem hayata 
geçirilmiş, çalışmalar sonucunda 2014 yılında 6.885 olan aktif üye sayısı, 2015 yılında 1.834 
adet artışla 8.719’a çıkmıştır.

2015 Yılı Sonu İtibariyle Üye Sayıları
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Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim 
ve Toplantı p rogramlarına yapmış olduğunuz 
katılım  sonucundaki m em nuniyet düzeyiniz.
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Borsa internet sayfası ve bülten
çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?
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Borsa Hizmet Binalarının Fiziksel Kapasitesinin Geliştirilmesi

Borsa merkez ve Canlı Hayvan Borsası hizmet binalarının fiziksel kapasitesinin geliştirilerek, 
hizmet verim liliğ inin arttırılabilmesi için proje ve izin çalışmalarına devam edilmiştir.

Bu kapsamda, merkez bina olarak kullanılan tarihi Hamidiye Medresesinin daha etkin ve verimli 
olarak kullanılması amacıyla Rölöve ve Restitüısyon projeleri tamamlanmış ve Restorasyon 
projesi çalışmaları devam etmektedir.

Tuzla hizmet birimi tamamen yenilenmiş, yönetim  ve meclis toplantılarına imkân sağlayacak 
bir şekilde hazır hale getirilm iştir. 2016 yılının ilk çeyreğinde açılışı planlanmaktadır.

Hizmet Birimlerinin Geliştirilmesi

Borsamızın Tuzla, Kadıköy, Rami ve Mega Center’da bulunan hizmet birim lerinde eksikliklerin 
giderilmesi ve daha verim li hizmet sunulabilmesi için çalışmalar sürdürülmüştür.

Organizasyon Yapısının Güçlendirilmesi

Borsa hizmet verim liliğ inin arttırılması ve çağdaş borsacılık vizyonuna ayak
uydurulabilmesinin sağlanması amacı ile çalışmalara devam edilmiştir. Organizasyon 
yapısındaki eksiklikler Borsa ihtiyaçlarına uygun olarak giderilm iştir.

İç Mevzuatının Güncellenmesi

Borsa mevzuatının güncel mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan İstanbul 
Ticaret Borsası İç Yönergesi, Meclis tarafından 09.04.2015 tarih ve 2 8 /4  sayılı oturum unda 
kabul edilmiş, Türkiye Odalar ve Borsalar B irliğ i’nin 08.09.2015 tarih ve 0546/16887 sayılı 
kararı ile onaylanarak yürürlüğe girm iştir.

Bu kapsamda, personel yönetm eliğ i ve alım-satım yönetm eliğ i hazırlama çalışmalarına devam 
edilmektedir.

Enerji Kullanımının Optimize Edilmesi

Borsa hizmet binalarının aydınlatılması ve diğer enerji kullanımı konularında, uygun olmayan 
kullanımların önlenebilmesi için çalışmalar yapılmış, bu doğrultuda ölçüm araçları 
belirlenmiştir. Kullanılan elektrik serbest piyasa koşullarında, pazarlık suretiyle indirim li olarak 
tem in edilerek, ortam  aydınlatması ölçümlerine devam edilmiş, fazla enerji sarfiyatına sebep 
olan aydınlatma gereçleri, yeni teknolojiye uygun tasarruflu gereçler ile değiştirilm iştir.

İş ve İşlem Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

Kalite Yönetim  Sistemi uygulamaları kapsamında, tüm  iş ve işlem süreçlerinin 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için üç ayda bir Süreç Performans Göstergeleri (SPG) 
değerlendirm e ve altı ayda bir Yönetim in Gözden Geçirmesi (YGG) toplantıları düzenli olarak 
gerçekleştirilm iştir.
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İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

İÇ PAZARIN CANLANDIRILMASI
Ülkemizin dünya ekonomisi içerisindeki yeri ve ticare t payı her geçen gün artmakta, buna 
bağlı olarak dış kaynaklı krizlerden etkilenme oranı da artmaktadır. Bu etkiyi azaltmanın en 
önemli yolu iç pazarın güçlü ve canlı tutulmasıdır. Bu yolla dış kaynaklı krizlerin olumsuz 
etkileri asgari düzeye indirilebilir.

Hükümetin iç pazarın canlandırılması ile ilgili projelerine destek verilm iş ve yurtiç inde 
düzenlenen fuarlar Borsamızca desteklenmiştir.

Yurtiçi Fuarlara Katılım Sağlanması

İç ticaretin gelişimine katkı sağlamak üzere yurtiç inde yapılan gıda, tarım ve hayvancılık ile 
ilgili fuarlar ve diğer etkinliklere destek verilm iştir.

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı Antalya

07 - 11 Ekim 2015 tarihleri arasında 6'ıncısı düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına 
Borsamızca destek verilmiş, fuara 100 m2'lik kurumsal bir stand ile katılım sağlamıştır. Yönetim  
Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan bir heyet ile fuara iştirak edilmiştir.
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EDT Expo 2015

İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul’da gıda sektörünün temsilcisi olarak, tüketic ilere sağlıklı ve 
kaliteli ürünler sunulmasını desteklemek amacıyla, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri (EDT) 
tarafından düzenlenen ETD EXPO 2015 fuarına katılarak destek verilm iştir. Borsamız Başkanı 
Ali Kopuz tarafından fuarın açılış konuşması gerçekleştirilm iştir.

Rize Tanıtım Günleri

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim  Kurulu 
Başkanı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı 
Bülent Kasap 26-29 Mart 2015 tarihleri 
arasında İstanbul’da düzenlenen Rize 
Tanıtım Günlerine katılmıştır.
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DIŞ PAZARLARA KOLAY ERİŞİMİN SAĞLANMASI

2015 yılında üyelerim izin dış pazarlara daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla 
düzenlenen büyük ölçekli uluslararası gıda fuarlarına iştirakleri Borsamız aracılığı ile çeşitli 
devlet yardımlarından faydalandırılarak sağlanmıştır.

Yabancı Ülkelerdeki Ticaret Müşavirlerimiz ile Bilgi Ağı

Ekonomi Bakanlığı'nın yabancı ülkelerdeki bütün ticare t müşavirleri ve ticaret ataşeleri ile 
elektronik ortam da yazışmalar gerçekleştirilm iş, bulundukları ülkelerdeki emtia borsaları 
hakkında bilgiler alınmıştır. Kurulan bilgi ağı kapsamda bilgi alışverişleri devam etm ektedir.

Küresel Emtia Verilerinin Paylaşımı

2014 yılından itibaren ulusal ve uluslararası gıda, tarım ve 
hayvancılık istatistiklerinin analizi yapılıp eş zamanlı olarak web 
sitemizde Türkçe olarak paylaşılmaya başlanmıştır. 2015 yılında da 
bu çalışmalar devam etm iştir. Paylaşılan istatistiklerin bir kısmı ülke 
kamuoyuna sadece İstanbul Ticaret Borsası tarafından
duyurulmaktadır. Bu bilgilendirme faaliyetlerim iz sonucunda 
üyelerim iz dünyadaki tarımsal emtia fiya t hareketlerinden haberdar 
olabilm ekte ve ihracat ve ithalatla ilgili stratejilerini daha sağlıklı 
belirleyebilmektedirler.

Üyelerimizin Yurtdışında Etkin Tanıtımının Sağlanmasına Yönelik 
Faaliyetler

Üyelerim izin dış ticare t hacimlerini genişletmek, dış pazarlar hakkında bilgi sahibi olmalarını 
sağlamak amacıyla 2015 yılında üç adet uluslararası fuara inceleme gezisi düzenlenmiştir. 
Borsamız vasıtasıyla fuarlara katılmak isteyen firmaların devlet tarafından yapılan fuar 
desteklerinden faydalanması sağlanmıştır.

PRODEXPO Rusya

9-13 Şubat 2015 tarihleri arasında, Moskova/Rusya Federasyonu'nda 22'incisi düzenlenen
“PRODEXPO Uluslararası Gıda, İçecek ve 
Gıda Hammaddeleri Fuarına katılan İSTİB 
heyeti, fuar esnasında iş olanakları 
hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, 
pazarlarını genişletebilmek adına 
çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda
İstanbul Ticaret Borsası üyeleri için ne gibi 
fırsatlar olabileceğini analiz eden heyet, 
büyükelçilik ve “Rusya Türk İş Adamları 
B irliğ ini” de ziyaret ederek, fırsat ve 
işbirliği olanaklarını araştırmıştır.
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SİAL Şangay

6-8 Mayıs 2015 tarih lerinde Şangay’da düzenlenen SIAL Uluslararası Gıda Fuarına İstanbul 
Ticaret Borsası tarafından bir inceleme gezisi düzenlenmiştir. Çin’in en büyük gıda ve içecek 
fuarı organizasyonu olan SIAL fuarının bu yıl 16’ıncısı düzenlenmiştir. İSTİB üyelerinin 
uluslararası pazarlara açılma, ürünlerini tanıtma ve iş birliği imkânlarından faydalanmalarını 
sağlayan fuar, gıda sektörünün dünyadaki en önemli fuarlarından biri olarak anılmaktadır.

ANUGA Gıda Fuarı

280 Türk firmasının iştirak e ttiğ i A lm anya’nın Köln şehrinde düzenlenen Anuga Gıda Fuarı’na 
Borsamızca 10-14 Ekim 2015 tarihleri arasında inceleme gezisi düzenlenmiş, fuar kapsamında 
ikili görüşmeler gerçekleştirilm iştir.

anuga
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Üyelerimizin Yeni Pazarlara Ulaşabilmesi ve Ortak Pazarlama 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi

KOBİ Birimi

Borsamızın Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi bünyesinde, üyelerim izin başta KOSGEB 
destekleri olmak üzere, diğer devlet destekleri ile Avrupa Birliği Fonlarından 
faydalanabilmelerini sağlamak üzere kurulan KOBİ Destek Birimi çalışmalarına devam etm iştir.

KOSGEB Destekleri

Hraiam “İşbirliği Güç Birliği” Proje Desteği

o r a “ işbirliği Güç Birliği Desteği” kapsamında bir araya gelen 5 üye 
firmaya “Ortak Pazarlama Projesi” hazırlanmış, proje KOSGEB
desteği ile hayata geçirilm iştir

KOSGEB

Yönetim Süreçlerinin Kurumsallaşması Projesi

KOBİ Proje Destek Programı kapsamında üyelerin hazırladıkları “Yönetim  Süreçlerinin 
Kurumsallaşması Projelerine” proje yazım desteği verilm iştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
(KKYDP) kapsamında, Borsa üyelerimize Et İşleme 
Modernizasyonu Projeleri için proje yazım desteği verilmiş, 
bir proje bakanlık tarafından kabul edilmiştir.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) “Yenilikçi İstanbul Mali 
Destek Programı” kapsamında, “ İSTİB Elektronik Pazar Projesi” 
hazırlanmış ve İSTKA tarafından desteğe layık görülmüştür. 
2015 yılında çalışmalarına başlanılan proje, 2016 Ağustos 
ayında faaliyete geçecektir.
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Destek Verilen Projeler

Bakliyat ile Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Platformu Projesi

İstanbul Ticaret Borsası, Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO), tarafından Roma'da 146. 
Konsey toplantısında ilan edilen 2016 yılı "Uluslararası Bakliyat Yılı" etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen "Bakliyat İle Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Platformu Projesi" ne iştirakçi 
olarak destek vermektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından "2015 Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen 
"Bakliyat İle Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Hayat Platformu Projesi", PAKDER (Tarım ürünleri 
Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından yürütü lm ektedir.

Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi 
ortaklığında Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen, KOSGEB destekli “Zeytinyağı’nın 
Pazar Payının Arttırılm ası” Projesi kapsamında 20 ilde zeytinyağı tadım ve tanıtım faaliyetleri 
sürdürülmektedir.
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FİNANSMAN VE TEŞVİKLERE ERİŞİM DESTEĞİ

Borsamızın Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi bünyesinde bulunan KOBİ Destek Birimi, 
İSTİB üyelerinin başta KOSGEB destekleri olmak üzere diğer devlet destekleri ile Avrupa 
Birliği Fonlarından faydalanabilmelerini sağlamak üzere bilgilendirme faaliyeti yürütm ektedir.

Üyelerim iz nezdinde finansman desteği ve teşvikler konusunda çeşitli bilgi ve gelişmeler web 
sitesi üzerinden veya e-posta sistemi ile duyurulmaktadır.

ÜYELERİMİZİN GİRDİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI

Günümüz yoğun rekabet ortamında girdi maliyetleri üyelerim iz açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi rekabetçi gücü arttıracağından ticare t hacmini 
de arttıracaktır.

Bu kapsamda özellikle vergi ve benzeri yüküm lülüklerin makul seviyelere düşürülmesi ve 
bazılarının kaldırılması için meslek kom itelerim iz vasıtası ile üyelerim iz tarafından belirtilen 
çeşitli konular, ilgili bakanlık ve birim lere iletilm iştir

Üyelerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla enerji firmalarıyla görüşmeler yapılmış 
üyelerim ize yönelik indirim ler sağlanmıştır. Ayrıca çeşitli sağlık kurumları ile görüşülerek 
üyelerim ize indirim imkânı sağlanmıştır.

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÖNLENMESİ

Borsalar kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele veren kurumlar arasında yer almaktadır. Kayıt 
dışı ekonomi, Borsamız üyesi firmaların rekabet gücünü azaltan önemli bir sorundur. Kayıt dışı 
konusu hem istihdam hem de çeşitli ürünlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu durum hem kamuda 
gelir kaybına yol açmakta hem de mevzuata uygun iş yapan firmaların haksız rekabetle karşı 
karşıya kalmalarına neden olmaktadır.

Kalite koşullarını sağlamayan ve standart dışı ürünlerin ithalatının yapılması hem piyasada 
haksız rekabete neden olmakta hem de kotasyonumuzdaki ürünlerin büyük bölümünün gıda 
ile ilgili olması nedeniyle sağlık sorunlarına yol açmaktadır. İthalata karşı koruma ve haksız 
rekabeti engelleme önlemlerinin piyasayı bozucu bir etki yaratmasının da önüne geçirilerek 
yeni tedb irler alınması zorunludur.

Bu kapsamda Borsamızca kayıt dışı ekonominin engellenmesi için hükümet tarafından 
yapılacak çalışmalara destek verilm iş piyasa denetim leri arttırılması ve firmaları kayıt dışına 
sevk eden unsurların tespiti için çalışmalar yapılmıştır.

TÜRKVET Sistemi ile Kaçak Hayvan Dolaşımının Takibi

Tuzla Canlı Hayvan Borsası tarafından TÜRKVET sistemi üzerinden yapılan takiplerle, 
Türkiye'nin çeşitli illerinden Canlı Hayvan Borsasına hareket ettiklerini gösteren belgeler ile 
sisteme giriş yapmış ancak Borsamıza ulaşmamış hayvan hareketleri tesp it edilerek Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birim lerine bild irilm iştir. Bu kapsamda 2015 yılı boyunca tespit 
edilen toplam  4.756 adet kaçak hayvan hareketi bakanlığa bildirilm iştir.
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İstanbul Kırmızı Et Sektör Toplantısı

Borsamız ev sahipliğinde, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Büıyüıkşehir 
Belediyesi, BİMTAŞ, ETBİR ve İstanbul Kasaplar Odası temsilcileri 18.02.2015 tarihinde 
İstanbul’un iki yakasına kurulması düşünülen et sanayi siteleri konusunda İstanbul Kırmızı Et 
Sektör toplantısı gerçekleştirilm iştir. Toplantıda, kayıt dışı üretim ve ticaretin  önlenmesi, 
üretim ve satış süreçlerinin izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla kurulması planlanan Et Tevzi 
Merkezleri Projesi masaya yatırılmıştır.

GELİŞEN VE DEĞİŞEN TİCARET ANLAYIŞINA UYUM
Dünya ekonomisindeki gelişen ticari faaliyetler ve buna bağlı olarak değişen müşteri ilişkileri 
son yıllarda kotasyonumuzdaki ürünlerin top tan alım veya satımını gerçekleştirm ekte olan 
üyelerim izin ticari ilişkilerinde farklılaşmalara neden olmuştur.

Ülkemize doğrudan giren yabancı sermaye yatırımları ve sektörde oluşan yeni büyük toptancı 
profili, ticari işleyişin farklı bir yönde gelişmesine neden olmuş ve büyük bölümü KOBİ 
düzeyinde olan üyelerim izin gelişen ve değişen ticaret anlayışına uyumunu zorunlu bir ihtiyaç 
haline getirm iştir. Bu kapsamda, ortak proje ve yatırım kültürünün gelişmesine dönük teşvik 
çalışmalarının yanı sıra, 2015 yılında Borsamız tarafından E-Pazar projesinin hayata geçirilmesi 
için çalışmalar yapılmıştır.

GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Borsamızca, 2015 yılında ülke ekonomisinin gelişmesinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan 
girişimciliğ in desteklenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yapılmıştır. Bu kapsamda girişimciliği 
özendirici eğitim  faaliyetleri ve projeler gerçekleştirilerek, hükümetin bu yöndeki çalışmalarına 
destek verilm iştir.
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BÜROKRATİK SÜREÇLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Bilgi teknolojileri kullanılarak emek ve para kaybına sebep olan bazı bürokratik işlemlerin 
hızlandırılması ve kalem bazında azaltılabilmesi mümkündür.

Bu kapsamda Borsamız internet sitesi yenilenmiş ve b irçok online hizmetin verilebilmesi için 
yazılım çalışmalarına başlanmıştır. Online aidat ve online tescil modülünün 2016 yılında 
hizmete girmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca çeşitli kamu kurumları nezdinde gerekli m evzuat değişiklikleri ve uygulamalardaki 
eksikliklerin giderilmesi için gerek mevzuatın oluşumu, gerekse uygulama sırasındaki 
aksaklıklar konusunda üyelerim izin talep ve yönlendirmeleri doğrultusunda girişim lerde 
bulunulmaktadır.

LOBİ FAALİYETLERİ YOLUYLA ÜYELERİN SORUNLARININ 
ÇÖZÜMLENMESİ

Borsa tarafından temsil edilen sektörlerin sorunlarının çözümüne yönelik olarak lobi faaliyetleri 
gerçekleştirilm iştir. Bu kapsamda, çeşitli kamu kurumları ile yazışmalar yapılmış, gerekli 
görüldüğü durum larda sektör temsilcilerinden oluşan heyetler ile bakanlıklar ve çeşitli kamu 
kurumlarına ziyaretler gerçekleştirilm iştir.

İŞ YAŞAMINI İLGİLENDİREN MEVZUATIN TAKİBİNİN 
SAĞLANMASI

2014 Yılında Borsamız ve iş âlemini ilgilendiren temel ve alt mevzuatın takip edilerek 
değişiklerin üyelerim ize duyurulmasının yanında, mevzuatta yapılacak değişikliklerde 
üyelerim izin taleplerinin de göz önüne alınması amacıyla Borsamızca ilgili kurum ve kuruluşlar 
nezdinde girişim lerde bulunulmuştur.

Üyelerim izi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve değişikliklerle ilgili bilgi notları gerek web 
sitemiz gerek e-posta ve SMS mesajları ile üyelerim izle paylaşılmış, hukuki konularda 
üyelerim ize yönelik seminerler düzenlenmiştir.

Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu

Borsamızca, İstanbul'da gerçekleştirilen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumuna katılım 
sağlanmıştır. Toplantıda iş dünyası ile ilgili yargıya akseden konularda iş dünyasının doğru 
anlaşılması, konulara göre uzmanlık kurumlarının oluşması, ticari anlaşmazlıkların çözümünün 
hızlı ve pratik yollarının araştırılması, yargı süresinde zamanın iş dünyası açısından önemi gibi 
b irçok konu değerlendirilm iştir.
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SEKTÖREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN SAĞLANMASI

Borsamızda temsil edilen sektörlerin sorunlarına çözüm bulmak ve sektörlerin gelişimine 
katkıda bulunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Baharat Sektörü Toplantıları

Baharat sektörünün sorunlarının masaya yatırıldığı “Baharat Sektör Toplantısı” 05.06.2015 
tarihinde Borsamız ev sahipliğinde gerçekleştirilm iştir. Toplantıda, Gümrük Vergisi oranlarının 
sebep olduğu rekabeti bozucu etkiler, sektörün temsil kabiliyetinin arttırılması ve 
standardizasyon konuları ele alınmıştır.

Toplantıda alınan kararlar Yönetim  Kuruluna sunulmuş, Yönetim  Kurulu tarafından oluşturulan 
Borsa görüşleri doğrultusunda çeşitli lobi faaliyetleri yapılmış, güm rük vergisi oranları 
değiştirilmesi talep edilen 13 çeşit üründen, 10 adedinde tarifelerin değiştirilmesi konusunda 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile görüş birliğine varılmıştır.

Baharat Sektörü Çalışmaları

Baharat sektöründe standardizasyon, kaçak ve kalitesiz ürün ithalatı, haksız rekabetin 
önlenmesi, “Baharat İhtisas Güm rüğü” kurulması gibi konular sektör tarafından 
değerlendirilm iş hazırlanan rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde, yüksek düzeyde sağlanan temaslar ile iletilm iştir.
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Yumurtacılık Sektörü Çalışmaları

Yumurtacılık sektörünün sorunlarının çözümü ve yumurta piyasasının sağlıklı işleyişe 
kavuşturulması amacı yapılan çalışmalara devam edilmiştir.

Perakende Gıda Sektör Toplantısı

İstanbul Ticaret Borsası 4. Meslek Grubu Sektör toplantısı 04.03.2015 tarihinde İSTİB Mega 
Center Hizmet Birim i'nde yapılmıştır. Makarna, Perakende Gıda, Bal gibi ürünlerin ticaretini 
yapan üyelerin bir araya geldiği toplantıda, sektörel sorun ve çözüm önerileri masaya 
yatırılmıştır.

Kartepe Çalışma Toplantısı

İstanbul Ticaret Borsası Meslek Komiteleri, Meclis Üyeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri Kocaeli 
Karatepe'de yapılan çalışma kampında “Arama Toplantısı” yaptılar. Her biri kendi sektörlerinin 
temsilcisi konumunda bulunan Meslek Komiteleri, Meclis Üyeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri, 
İstanbul Ticaret Borsası ve kendi sektörlerine ilişkin konularında sorun ve çözüm önerilerini 
ortaya koydular.
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Meslek Komiteleri Müşterek Toplantıları

İstanbul Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Müşterek 
Toplantıları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere iki 
kez gerçekleştirilmektedir. Kom ite Üyelerinin 
sektörlerine ilişkin talep ve önerilerini dile getird iğ i 
toplantılar sonrasında hazırlanan raporlar Yönetim  
Kuruluna sunulmakta ve borsa görüşlerinin 
oluşturulmasında önemli bir veri teşkil etmektedir.

Odalar ve Borsa Müşterek 
Toplantıları

Odalar ve Borsa Müşterek Toplantısı
26.03.2015 tarih inde İstanbul Ticaret 
Borsasının ev sahipliğinde gerçekleştirilm iştir. 
Toplantıda İstanbul iş âlemini ilgilendiren 
ekonomik ve sosyal problem ler ile ilgili 
istişarelerde bulunulmuştur.

Ulusal Hububat Konseyi Toplantıları

İSTİB’ in 2011 yılında üye olduğu Ulusal Elububat Konseyi, 5488 
sayılı Tarım Kanunu doğrultusunda, ilgili sivil top lum  
kuruluşlarını bir araya getirm ek amacıyla kurulmuştur. Ulusal 
Elububat Konseyine üye bir kuruluş olarak konseyin
toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmış, Ulusal Hububat ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ
Konseyi ve Dünya Hububat Konseyi tarafından üretilen 
istatistikler üyelerim ize duyurulmaktadır.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Toplantıları

8 Haziran 2013 tarih 28671 sayılı yönetm elik ile kurulmuştur. Kuruluş 
aşamasından itibaren İSTİB UKEK’ ya üyedir. Ulusal Kırmızı Et 
Konseyine üye bir kuruluş olarak konseyin toplantılarına düzenli 
olarak katılım sağlanmış, Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından üretilen 
istatistikler üyelerim ize duyurulmaktadır.
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EĞİTİM, BİLGİLENDİRME, ARAŞTIRMA VE YAYIN
FAALİYETLERİ

ARAŞTIRMA VE ETÜTLER

Borsamız tarafından sektörel raporlar hazırlanması, hükümet ve bakanlıklar tarafından 
hazırlanan raporlara katkı sağlanması ve yayımlanan raporların üyelere duyurulması yolu ile 
üyelerim izin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve politika oluşturmalarına katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır.

Tüm Yönleriyle Yumurta Kitabı

Borsa tarafından “Tüm Yönleriyle Yum urta” isimli sektör araştırma raporu hazırlanarak kitap 
haline getirilm iştir.

Almanya Ülke Raporu

Almanya'nın tarihi, gıda ve tarımsal verileri başta olmak üzere ekonomik verilerinin bulunduğu 
pazar analizlerinin yapıldığı, ticari potansiyeli ve yatırım imkânları konularının ele alındığı bir 
rapor hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği Müzakerelerinde Güncel Durum

Avrupa Birliği müzakerelerinde Türkiye'nin geçmişten günümüze kat e ttiğ i yolu ve mevcut 
durumunu anlatan rapor hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği'nde Süt Üretim Kotalarının Sona Ermesinin Türkiye'deki Süt 
ve Süt Ürünleri Endüstrisine Etkisi Raporu

Avrupa Birliği'nde süt üretim  kotalarının sona ermesiyle bu durumun Türkiye'deki süt ve süt 
ürünleri endüstrisine etkisi ve sektörün geleceğiyle ilgili rapor hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Raporu

Avrupa Birliği müzakerelerinde Gümrük Birliğinin yeniden gözden geçirilmesi sırasında 
tartışmaya açılacak olan gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin güm rük birliğine dâhil edilmesi 
konusunda AB ortak tarım politikasının söz konusu sektörlere muhtemel etkileri ile ilgili bir 
rapor hazırlanmıştır.

Baharat Sektör Raporu

Baharat sektöründe başta standardizasyon, kaçak ve kalitesiz ürün ithalatı olmak üzere 
sektördeki diğer sorunların ele alındığı bir rapor hazırlanarak yönetim  kurulu ve komite 
üyelerim izle paylaşılmıştır.

Bangladeş Ülke Raporu

Bangladeş'in tarihi, gıda ve tarımsal verileri başta olmak üzere ekonom ik verilerinin bulunduğu 
pazar analizlerinin yapıldığı, ticari potansiyeli ve yatırım imkânları konularının ele alındığı bir 
rapor hazırlanmıştır.
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Ceviz Sektör Araştırması

Fiyatlandırma, pazarlama, üretim, ithalat ve ihracat gibi konularda sektörün karşılaştırmalı 
istatistikler ile analiz edildiği bir rapor hazırlanarak üyeler ile paylaşılmıştır.

Çin Ülke Raporu

Çin’in tarihi, gıda ve tarımsal verileri başta olmak üzere ekonomik verilerinin bulunduğu pazar 
analizlerinin yapıldığı, ticari potansiyeli ve yatırım imkânları konularının ele alındığı bir rapor 
hazırlanmıştır.

Dünya Arpa Durumu

Uluslararası Hububat Konseyi tarafından hazırlanan, dünya da arpanın güncel durumuna ilişkin 
veri, analiz ve yorum lar üyelerim iz ile paylaşılmaktadır,

Dünya Buğday Durumu

Uluslararası Hububat Konseyi tarafından hazırlanan, dünya da buğdayın güncel durumuna 
ilişkin veri, analiz ve yorum lar üyelerim iz ile paylaşılmaktadır,

Dünya Mısır Durumu

Uluslararası Hububat Konseyi tarafından hazırlanan, dünya da mısırın güncel durumuna ilişkin 
veri, analiz ve yorum lar üyelerim iz ile paylaşılmaktadır,

Dünya Soya Durumu

Uluslararası Hububat Konseyi tarafından hazırlanan, dünya da soyanın güncel durumuna 
ilişkin veri, analiz ve yorum lar üyelerim iz ile paylaşılmaktadır,

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Rapor

Genetiği değiştirilm iş organizmalar ve GDO’lu ürünlerin yurtiç inde kullanımı ile ilgili mevzuatın 
incelendiği bir rapor hazırlanmıştır.

İstanbul Et Sanayi Sitesi Raporu

İstanbul’un iki yakasında kurulması planlanan Et Sanayi Sitelerinin kurulması projesi 
kapsamında, paydaş kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen faaliyet ve toplantılar hakkında 
rapor hazırlanmıştır.

Rusya Ülke Raporu

Rusya’nın tarihi, gıda ve tarımsal verileri başta olmak üzere ekonomik verilerinin bulunduğu 
pazar analizlerinin yapıldığı, ticari potansiyeli ve yatırım imkânları konularının ele alındığı bir 
rapor hazırlanmıştır.

Rusya -  Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılıkta Güncel Durum Raporu

Türkiye ile yaşanan d ip lom atik krizin ardından, gıda tarım ve hayvancılık alanında iki ülke 
ilişkilerinin değerlendirild iğ i bir rapor hazırlanmıştır.
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ÜYELERE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI

2015 yılında üyelerimizin talepleri ve yapılan anket çalışmaları sonucunda belirlenen konularda 
eğitim  programları düzenlenmiştir. Ayrıca piyasanın gelişmelerine paralel olarak ortaya çıkan 
eğitim  ve bilgi ihtiyaçları doğrultusunda ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler 
konularında da eğitim  ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır.

Eğitim lerin daha etkin ve verim li bir şeklide yapılabilmesini teminen Borsanın düzenlemiş 
olduğu eğitim ler İSTİB Akademi çatısı altında kurumsal bir yapıya kavuşturulmuş ve tüm 
eğitim ler İSTİB Akademi tarafından verilmeye başlanmıştır.

Eğitim esnasında kullanılan sunumların, eğitim  sonrasında katılımcılara ve talep eden diğer 
üyelere verilmesi uygulamasına başlanmıştır

Satış ve Pazarlama Eğitimi

Üyelere yönelik olarak İSTİB Akademi bünyesinde gerçekleştirilen 
Satış ve Pazarlama Eğitim i ile üyelerin pazarlarını genişletmelerine 
katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Protokol Kuralları Eğitimi

Üyelere yönelik olarak İSTİB Akademi bünyesinde gerçekleştirilen 
Protokol Kuralları Eğitim i ile üyelerin temsil kabiliyetlerinin 

geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Yazılı ve Sözlü İletişim ve Raporlama Eğitimi

Üyelere yönelik olarak İSTİB Akademi bünyesinde gerçekleştirilen Yazılı ve Sözlü İletişim ve 
Raporlama Eğitim i ile üyelerin d iğer kurumlar ile olan iletişim lerinde kurumsal kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler 
Semineri

14.03.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Borsası Meclis 
ve Komite üyelerine yönelik düzenlenen seminer, 
Yrd. Doç. Fatih Aydoğan tarafından verilm iştir. 
Seminerde, lim ited ve anonim şirketler arasında 
azalan farklılıklar ve yeni Türk Ticaret Kanunu ile 
b irlikte ortaya çıkan tek kişilik anonim ve lim ited 
şirket kavramları ele alınmıştır.
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Türkiye’de İktisadi Yönelimler Semineri

14.03.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Borsası Meclis ve 
Komite üyelerine yönelik düzenlenen seminer, Prof.
Dr. Kerem Alkin tarafından verilm iştir. “Türkiye’deki 
İktisadi Yönelim ler” başlıklı seminerde, Türkiye ve 
dünyadaki ekonomik gelişmeler değerlendirilerek, 
üyelerin güncel ekonomik durum ile ilgili 
bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

Ekonomik Değerlendirme Sunumları

Borsamız Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Meclis toplantılarına katılarak, Meclis ve 
Komite üyelerim ize Türkiye ve Dünya Ekonomisi konusunda sunumlar gerçekleştirm iştir.

Ticari Alacak Sigortası Semineri

09.07.2105 tarih inde iş hayatında ticari alacak risklerine 
karşı tedb ir amaçlı bir enstrüman olarak öne çıkan “Ticari 
Alacak Sigortası” hakkında Meclis üyelerine yönelik 
seminer verilm iştir.

Hijyen Eğitimleri

Borsamızca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
yapılan protokol çerçevesinde 2015 yılında 
Borsamız üyesi 18 firm ada çalışan toplam  242 kişiye 
ücretsiz hijyen eğitim i verilm iştir.
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PROJE YAZMA DESTEKLERİ

Üyelerimizin yönetim  becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi için
hazırlayacakları projelere, KOBİ Destek Birim imizce gerekli destek sunulmaya devam edilmiş, 
ortak proje yürütm e ve işbirliği yapabilme kapasitelerini geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
desteklenm iştir.

KOSGEB, İstanbul Kalkınma Ajansı ve diğer kurumlar ile ilgili destek olanakları konusunda 
bilg ilendirme faaliyetleri yapılmaya devam edilm iştir.

İŞGÜCÜ PİYASASINA KATKI SAĞLANMASI

İstihdam sorununun altında yatan en önemli nedenlerden biride mesleksizliktir. Türkiye'de 
vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte, diğer yandan firm alar da kalifiye eleman bulma 
sıkıntısı çekmektedir.

Bu kapsamda işgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm 
getirm ek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezileri UMEM Beceri'10” projesi 
başlatılmıştır.

İstanbul İl Yürütme Kurulunda yer aldığımız UMEM Beceri'10 projesinin geliştirilmesi ve 
Borsamız üyelerinin de bu projeden faydalanabilmesinin sağlanması için tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştirilm iştir. Düzenlenen İl Yürütme Kurulu toplantılarına Borsamızca katılım 
sağlanmıştır.
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YAYINLARIMIZ

Üyelerim izin sektörleriyle ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ülkemiz ve dünyadaki 
genel ekonomik durum ile ilgili çeşitli araştırma raporları ve sunumlar, üyelerim izin dikkatine 
sunulmaya devam edilmiştir.

2015 yılında üyelerim iz ve temsil e ttikleri sektörlere yönelik 14 araştırma raporu, 6 sayı Borsa 
Aktüel dergisi, 1 Kitap, 33 basın bülteni, 8 e lektronik bülten, 82 konuda 160.613 elektronik posta 
duyurusu yapılmıştır. Tüm yayın ve duyurular web sitesi, facebook ve tw itte r gibi sosyal 
meralarda paylaşılmıştır. Toplamda 149 haber ve 293 adet yayın hazırlanarak, üyelerim izin 
bilgisine sunmuştur.

Üyelerim izin ve personelimizin istifadesine sunulmuş olan kütüphanemizde bulunan kitapların 
kataloglanması ve kapasitesinin arttırılması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Borsa Aktüel Dergisi

Borsamız faaliyetlerinin ve çeşitli aktüel konuların yer aldığı Borsa Aktüel dergisi iki aylık 
periyotlarla yayınlanmaktadır.
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Yıllık Fiyat İstatistikleri

Borsa da işlem gören ürünlerin en az, en çok ve ortalama fiyatları, günlük, haftalık, aylık ve 
yıllık bültenler halinde, gerek basılı yayın olarak, gerekse w w w ,istib.org.tr sitesi üzerinden ürün 
bazlı sorgulama imkânları ile yayınlanmaktadır. Ayrıca yıllık fiya t bültenlerinin bir kitapçık 
olarak her yıl basımına devam edilmektedir.

2015 Yılında En Çok İşlem Gören İlk 20
Ürün

Fındık Kabuklu Sivri 

Fındık iç Kavrulmuş 

Kaşar Peynir Yağlı (Taze) 

Dana 

Soya Küspesi 

Mısır Yemlik 

Patates 

Beyaz Peynir Yağsız 

Soya Fasulyesi 

Tereyağı Mutfak 

Mısır Beyaz 

Ayçiçek Yağı Yemeklik 

Buğday Ekmeklik 

Soya Yağı Ham 

Pamuk (Ham) 

Ayçiçek Yağı Ham 

Beyaz Peynir Tam Yağlı 

Dana Eti 

Makarna 

Ayçiçeği Tohumluk
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E-Arşiv Projesi

Borsamızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirilm iş olan tüm  yönetim  ve meclis tutanakları 
proje kapsamında taranarak PDF form atında elektronik arşiv oluşturulmuştur. Toplamda 
100.000’i aşkın sayfadan oluşan bu arşivin belirlenecek bir tarihe kadar olan kısmı 
araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere web ve mobil ortam da yayınlanmak üzere 
hazırlanmaktadır.

Ayrıca Borsanın 1920’li yıllarda yayınlanmış olduğu fiyat bültenleri ile 1930’lu yıllara ait raporlar 
aynı ortam larda araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere hazırlanmıştır.

E-Arşiv projesinin hayata geçirilmesi ile kuruluştan günümüze tüm  meclis ve yönetim  kurulu 
kararları yetkili personel tarafından görülebilir ve ayrıntılı arama yapılabilir hale getirilm iştir.

İstanbul Ticaret Borsası 1924-2014

İstanbul Ticaret Borsası’nın kurumsal tarihini konu alan bu eser, sıradan bir müessese tarihi 
olmanın çok ötesinde Osmanlı’dan Cum huriyet’e, Cum huriyetten ise günümüze kadar uzanan, 
Türkiye’nin bir anlamda ticaret, ekonomi, sosyal ve siyasi tarihi niteliğindedir.

Kitabın hazırlanmasında, Başbakanlık, Cumhuriyet ve Osmanlı Arşivi Belgeleri ile Borsa Zabıt 
Defterleri başta olmak üzere dönemin birinci elden kaynakları ve geniş bir literatür 
kullanılmıştır.

81



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Kadim Tohumları Canlandırma Projesi

2014 Yılında Borsamız laboratuvarında muhafaza edilen 50 yıldan öncesine ait olduğu 
düşünülen, 33 çeşit tohum  numunesinin yeniden canlandırılarak Türkiye tarımına 
kazandırılması amacı ile TAGEM işbirliği ile geliştirilen projeye, Yeditepe Üniversitesi 
laboratuvarında yapılmakta olan çalışmalarla devam edilm iştir. Tohumlarda canlanma 
meydana gelmiş ve bu anlamda başarıya ulaşılmış ve bu önemli aşamanın ardından tohum lar 
çoğaltılabilm iştir. Halen genetik parmak izi tespiti konusundaki çalışmalara devam 
edilmektedir.

Bilinçli Tüketimi Teşvik ve İsrafın Önlenmesine Yönelik Faaliyetler

Bilinçli tüketim i teşvik için yapılan faaliyetlere destek verilmesinin yanı sıra, gıda ürünlerinde 
israfın önlenmesi konusunda yapılan projelere de destek verilmektedir.

Bu kapsamda TMO tarafından öncülüğü yapılan “Ekmeğini İsraf 
Etme” kampanyasına destek verilmiş, w w w .istib.org.tr web 
sitem izde kampanyaya ilişkin banner paylaşılarak projenin 
görünürlüğüne katkıda bulunulmuştur.
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Eğitim Bursları

Borsamız tarafından yıllardır eğitim e destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim  
bursu verilm eye devam edilmektedir.

Staj Programları

Borsamız tarafından meslek lisesi ve üniversite öğrencileri için staj programlarına devam 
edilmektedir.

Eğitime Destek Çalışmaları

Eğitim in ülkemiz ve m illetim izin gelişmesi ve kalkınmasında öneminin ve kritik rolünün 
bilincinde olarak eğitim  alanında kurumumuza ulaşan eğitim  destek talepleri, kurumsal sosyal 
sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda 2015-2016 eğitim  ve öğretim  yılı başında Yönetim  Kurulumuzca İstanbul 
genelinde tesp it edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim  öğretim  yardımı yapılmıştır.

Ayrıca tespit edilen okulların araç-gereç ihtiyaçları Borsamız tarafından karşılanmıştır.

İSTANBUL -  BAĞCILAR

S E L A H A T T İN  EYYUBİ
A N A D O L U  İM A M  HATİP LİSESİ

Diğer Sosyal Yardımlar

Ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal, ekonomik, doğal felaketler gibi insanlığın ortak derdi 
olan sorunlarla baş etm ek ve insanların hayatlarını kolaylaştırıp desteklemek üzere 
Borsamızca, devlet tarafından başlatılan yardım ve destek kampanyalarına iştirak edilmiştir.

Bu kapsamda, Ramazan ayında yetim  çocuklara yönelik iftar programı düzenlenmiş, yoksul 
ve yardıma muhtaç ailelere ramazan kumanyası yardımı yapılmıştır. Yine sosyal sorumluluk 
gereğince kurumumuza gelen çeşitli taleplerden uygun görülenler desteklenmeye devam 
edilmiştir.

ÖDÜLLENDİRME ÇALIŞMALARI
Borsamız faaliyetlerine en etkin şekilde katkı sağlayan Meslek Komiteleri ve Meclis üyelerine 
isimlerine özel olarak hazırlanan kurumsal bir hediye takdim  edilmiştir.
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MERKEZ, TEMSİLCİLİK VE HİZMET BİRİMLERİ

Eminönü Merkez
Alan
Adresi
Tel
Faks
Çalışan
Verilen Hizmetler

: 2.671 metrekare
: Zahire Borsası Sokak No:3 34112 Bahçekapı /  Eminönü /  İstanbul 

: +90 (212) 511-8440 PBX 
: +90 (212) 511-8449 
: 92 Kişi
: Tüm Borsa hizmetleri

Tuzla Canlı Hayvan Borsası:
Alan
Çalışan
Adresi

Tel
Faks
Kapasite
Verilen Hizmetler

: Toplam 140 bin metrekare, Kapalı alan 25 bin 680 metrekare 
: 21 Kişi
: Gemici Yolu Mevkii, Tan Sokak. No:6 34953 Aydınlıköy /  Tuzla /  
İstanbul
: +90 (216) 393-1459 - 60,61 PBX 
: +90 (216) 393-1467 
: 15 bin adet küçükbaş, 1500 büyükbaş
: Canlı Hayvan alım, satım, konaklama işlemleri. Tescil, üyelik, aidat, 
stopaj, faaliyet belgesi ve diğer m uhtelif belge hizmetleri.

Mega Center Hizmet Birimi 
Çalışan : 2 Kişi
Adresi

Tel
Faks
Verilen Hizmetler

: Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. No:283 Kat:5 34045 Mega Center 
Kuru Gıda Sitesi Bayrampaşa /  İstanbul 
: +90 (212) 640-5832 
: +90 (212) 640-5833
: Tescil, aidat, stopaj, üyelik bilg ilendirm e ve m uhte lif belge hizmetleri

Rami Hizmet Birimi 
Çalışan 

Adresi 
Tel 
Faks
Verilen Hizmetler

: 1 Kişi
: Gıda Toptancıları Sitesi 4. Sokak No:45 Rami /  Eyüp /  İstanbul 

: +90 (212) 563-1318 

: +90 (212) 563-1318
: Tescil, aidat, stopaj, üyelik bilg ilendirm e ve m uhte lif belge hizmetleri

Kadıköy Hizmet Birimi 
Çalışan : 2 Kişi
Adresi
Telefonu
Faks
Verilen Hizmetler

: Söğütlüçeşme Cad. Çilek Sok. No:1 Kat:2 Daire:50 Kadıköy /  İstanbul 
: +90 (216) 418-2080 
: +90 (216) 418-2080
: Tescil, aidat, stopaj, üyelik bilg ilendirm e ve m uhte lif belge hizmetleri

84


